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PRZETARG PISEMNY  

na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników  

Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 

 

I.  Opis przedmiotu przetargu 

Polski Związek Towarzystw Wioślarskich - Organizator przetargu działając na podstawie art. 701 i nast. k.c., 
ogłasza pisemny przetarg na sukcesywną dostawę odżywek dla Zawodników Związku zgodnie z tabelą 
zawartą w Załączniku A do ogłoszenia.  

Wybrany Oferent zobowiązuje się do dostarczania w ramach wynagrodzenia odżywek na terenie całej Polski 
pod wskazany przez Organizatora adres.  

Organizator wymaga dostarczania odżywek o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż 6 miesięcy 
od dnia dostawy.  

Terminy dostaw, miejsca zgrupowań i asortyment będą podawane sukcesywnie na daną akcję szkoleniową. 

Organizator informuje, że podane w tabeli ilości opakowań poszczególnych produktów są jedynie 
orientacyjne i mogą ulec zmianie. Zamówienie mniejszej liczby produktów niż zawarte w niniejszym 
ogłoszeniu, nie spowoduje po stronie wykonawcy żadnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do Organizatora. 
 
 
II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

W przetargu może wziąć udział Uczestnik/Oferent, który spełnia następujące warunki: 
1. wykaże się realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia przetargu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem co najmniej dwóch zamówień 
polegających dostawie odżywek dla Związków/Klubów Sportowych. 

2. nie zalega z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawi aktualne zaświadczenie 
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

3. przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej. 

Warunki opisane w pkt. 1–3 będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów 
według zasady spełnia/nie spełnia.  

Oferta Uczestnika niespełniającego któregokolwiek z tych warunków lub niezawierająca któregokolwiek z 
dokumentów zostanie odrzucona. 
Organizator zastrzega możliwość zmiany zarówno warunków jak i treści ogłoszenia.  
 
III.  Informacje o sposobie porozumiewania się stron. 

W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są 
przez strony pisemnie. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze ofert, ewentualnie unieważnieniu 
postępowania będą publikowane przez Organizatora na jego stronie internetowej.  
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Uczestnikami jest: 

Robert Zaborski – 22 82 82 956 
Marcin Ksionek – 22 82 82 956 

 
IV.  Termin związania ofertą. 

http://legalis/akthist.do?link=AKT.HIST%5b%5d23905.9258
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Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 
V. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. 

2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się 
złożenie oferty przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Uczestnika muszą być podpisane 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji określoną w 
Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej. 
Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych 
dokumentów załączonych do oferty. 

4. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 

6. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i 
spowoduje odrzucenie oferty. 

7. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.  

8. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za 
termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie 
Organizatora. 

9. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w 
sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert na adres: 

Polski Związek Towarzystw Wioślarskich 
ul. Kopernika 30 pok. 406 
00-336 Warszawa 

 Z dopiskiem na kopercie:  
„Oferta na sukcesywną dostawę odżywek. Nie otwierać przed terminem 29.03.2023 godz. 12.15” 

10. Organizator zwróci niezwłocznie Uczestnikowi ofertę, która została złożona po terminie. 

11. Organizator nie żąda wniesienia wadium. 

12. Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej 
części oferty.  

 
VI.  Miejsce i termin składania ofert. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2023 do godz. 12.00 w siedzibie Organizatora w Warszawie 
przy ul. Kopernika 30 pok. 406. 

2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.  
 

VII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 

1.  Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami: 
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Cena - waga: 100%. 

2.  Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. 

3.  Oferta z najkorzystniejszą ceną - rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za poszczególne pozycje z 
listy odżywek.  

4.  Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez dokonania wyboru.  

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub części przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn. 
Organizator dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej - przez część zamówienia jest rozumiana 
każda z pozycji z listy odżywek. Organizator będzie oceniał ceny jednostkowe poszczególnych produktów. 
Oferent musi podać ceny za opakowania takie jak zawarte w tabeli – Organizator zastrzega, że nie będzie 
dokonywał przeliczenia oferty zawierających inne opakowania niż wskazane w tabeli, z wyjątkiem sytuacji, 
w której produkt w opakowaniu określonym w tabeli nie jest już dostępny w sprzedaży. Zaproponowanie 
produktu w innym opakowaniu niż wskazany w tabeli będzie skutkować odrzuceniem oferty w tej pozycji 
z wyjątkiem sytuacji, w której produkt w opakowaniu określonym w tabeli nie jest już dostępny w 
sprzedaży. 
 
VIII. Umowa  

Istotne warunki umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
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Załącznik nr 1  
Wzór 

OFERTA 

1. Dane dotyczące Oferenta:  

1) Nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz siedziba albo miejsce zamieszkania i adres 

......................................................................................................................................... 

2) nr tel./fax ......................................................................................................................... 

3) REGON ............................................................................................................................. 

4) NIP ................................................................................................................................... 

 Składamy ofertę na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników Polskiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich 
 

Lp. Nazwa preparatu Opakowanie 
Ilość 

ogółem 
Nazwa oferowanego 

produktu 
Cena brutto  

za opakowanie 
1.  1,3,7-trimetyloksantyna (kofeina) 200mg, 

synefryna i tauryna: forma płynna. 
Buteleczka 60 ml. 

16 but. 40 szt. 
 

 
2.  Acerola plus (wit. C) z bioflawonoidami 

cytrusowymi (>100mg wit. C/tabletkę) 
≥ 60 kaps. 50 szt. 

 
 

3.  Baton proteinowy 100g zawiera od 28 do 
30% białka, zawartość tłuszczu - poniżej 
12%. 

100 g 700 szt. 
 

 
4.  Baton proteinowy 35g zawiera białko 

(kazeina oraz izolat białka serwatki) w 
jednym batonie: 32% 

35 g 700 szt. 
 

 
5.  Baton węglowodanowy – energetyczny 55g  

Wartość energetyczna > 199kcal/porcję 
Białko > 5,5g, Węglowodany > 39,1g -w 
tym cukry > 22g, Tłuszcz - mniej, niż 2g, 
Błonnik mniej, niż 1,1g, Sód 0,21g, Magnez 
75,6mg (20% RDA).  

55 g 1000 szt. 

 

 
6.  Vitargo Endurance Bar - baton energetyczny 

65g  
Wartość energetyczna > 220kcal/porcję, 
Białko > 5 g, Węglowodany > 43g 
[zawierające skrobię (Vitargo)] - w tym 
cukry > 22g, Tłuszcz - mniej, niż 4g, 
Błonnik mniej, niż 2g, Sód 0,25g, 

65g 1000 szt. 

 

 
7.  BCAA MegaCaps (1100mg)  300 kaps. 30   
8.  Beta Alanina 4000 144 kaps. 20   
9.  Biomedica Foscama  BIOTAD PLUS 

Glutation 
20 sasz. 40 

 
 

10.  Biomedica Foscama Biofosfina (5g) 20 sasz. 20   
11.  Biomedica Foscama BIOTAD Glutation 

kapsułki najęzykowe 
24 kaps. 40 

 
 

12.  Carbosnack Nutrend  (żele energ.) szt. 500 szt.   
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13.  Ekstrakt z guarany >1600mg i kofeina >160 
mg w 1 ampułce 25 ml, sód, magnez, 
witamina C, kwas pantotenowy, witamina B6 
i B1. 

  20 szt. 

 

 
14.  Elektrolity Electroactiv [Zawartość na 1 

kapsułkę: Sód (≥300mg), Potas (≥150mg), 
Wapń (≥60mg), Magnez (≥30mg), Chlorki 
(≥60mg)] 

≥ 10 tab. 30 szt. 

 

 
15.  Elektrolity w kapsułkach [Zawartość na 1 

kapsułkę: Sód (≥250mg), Potas (≥60mg), 
Wapń (≥40mg), Magnez (≥10mg), Chlorki 
(≥200mg)] 

≥ 10 tab. 30 szt. 

 

 
16.  Enduro Snack (żele energ.) szt. 4000 szt.   
17.  Fitshape Energy Gel 1 szt. 200 szt.   
18.  Formuła termogeniczna z 1,3,7-

trimetyloksantyna, synefryną i B1, B2, B3, 
B6, B12, C, E), L-tyrozyna, L-tryptofan, i 
tauryna. Zawartość kofeiny 74,70 mg w 1 
kapsułce. 

≥ 120 kap. 20 szt. 

 

 
19.  HMB (beta-hydroksy-beta-metylomaślan) w 

płynie 
≥ 70 ml 20 szt. 

 
 

20.  Isostar – napój izotoniczny (różne smaki) 
koncentrat 

1,5 kg 1200 szt. 
 

 
21.  ISOSTAR Actifood Żel energetyczny  90 g 300 szt.   
22.  Isostar Energy Tablets  op. (24 tabl.) 150 szt.   
23.  Isostar Galaretki Fruit Boost (różne smaki) - 

10 x 10g 
100 g 150 szt. 

 
 

24.  Isostar koncentrat izotoniczny (różne smaki)  400 g 500 szt.   
25.  Izolat białka serwatkowego w proszku 

(>90% białka) - smak neutralny i waniliowy 
≥ 2200 g 100 szt. 

 
 

26.  Izotoniczne żele energetyczne 
niewymagające popijania wodą  
≥50ml (min. 19g węglowodanów w porcji) 

≥ 50 ml 3000 szt. 
 

 
27.  Magnez w płynie (fiolki – min. 250mg Mg / 

25 ml) 
≥ 20 fiolek 30 szt. 

 
 

28.  MC Immun Up  100 tabl. 15 szt.   
29.  MC IsotrainUp 2250 g 100 szt.   
30.  MC Strong Up 400 g 15 szt.   
31.  MC TCM Up 330 g 5 szt.   
32.  MC Thermo 3 180 kaps. 15 szt.   
33.  Mieszanka przedtreningowa - pobudzająca 

zawierająca w porcji (10g) głównie: Beta-
alanina min. 2000,0 mg; Tauryna min. 
800,0 mg, Kofeina min 200 mg, Ekstrakt ze 
skórki gorzkiej pomarańczy (6% synefryny) 
min. 100,0 mg. 

> 350 g 100 szt. 

 

 
34.  Mollers Gold Tran norweski 250 ml 75 szt.   
35.  Nutrixxion Energy Gel  szt. 2500 szt.   
36.  Olimp BCAA Xplode Powder 500 g  80 szt.    
37.  Olimp Beta-Alanine Xplode Powder  250 g 300 szt.   
38.  Olimp Creatine Monohydrate Powder 

(Creapure®)  
500 g  130 szt.  
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39.  Olimp Creatine Xplode 500 g 15 szt.   
40.  Orthomol Arthro plus   30 szt./op. 15 szt.   
41.  Orthomol Tendo 30 szt./op. 15 szt.   
42.  Powerbar Iso Active   1320 g 20 szt.   
43.  PowerBar PowerGel Shots 60 g 200 szt.   
44.  Powergym Isopower 1600 g 30 szt.   
45.  Preparat enzymatyczny zawierający m.in. 

bromelainę, papainę. Zawierający min. 1050 
FIP w jednej tabletce.  

350 tab. 5 szt. 
 

 
46.  Preparat przedtreningowy zawierający w 

porcji (4 kap.) m.in. beta-alaninę (~ 2000 
mg), betainę (~ 500 mg), ekstrakt Rhodiola 
(~ 200 mg), ekstrakt z żeń-szenia (~ 100 
mg), kofeinę (~ 100 mg), wodorowęglan 
sodu (~ 1000 mg), potas (~100 mg), chrom 
(~40 µg). 

≥ 120 kaps. 20 szt. 

 

 
47.  Saltcaps 120 kaps. 200 szt.   
48.  Vitargo + Electrolyte 75g 20 saszetek 20 szt.   
49.  Vitargo Carboloader 75g 18 saszetek 150 szt.   
50.  Vitargo® Carbloader 2 kg  300 szt.   
51.  Witamina D3 (min. 4000 IU/kapsułkę) ≥ 30 kaps. 50 szt.   
52.  Wodorowęglan sodu – Alkala N 150 g 30 szt.   
53.  X-Treme Guarana 20 amp. 130 szt.   
54.  X-Treme Supafit Muscle+ 20 fiolek 100 szt.   
55.  X-Treme Whey Protein 500 g 30 szt.   
56.  Żel energetyczny (zawierający glukozę i 

fruktozę w proporcji 2:1) 
  300 szt. 

 
 

57.  Vitargo Żel energetyczny bez kofeiny 
(zawierający m.in. skrobię jęczmienną 
(Vitargo®) i min. 20g węglowodanów w 
porcji. 

45 g 3000 szt. 

 

 
 
2.  Akceptujemy warunki przetargu i zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach zawartych w 

ogłoszeniu w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. 

3.  Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 
Miejscowość ……….......………….. dnia ……….................   

 

 

.................................................................. 

(podpisy osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w 
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obrocie prawnym lub posiadających 
pełnomocnictwo) 

Załącznik nr 2  
 

Istotne warunki umowy 

 

Do wykładni postanowień umowy stosuje się zapisy ogłoszenia. 

 

§ 1 
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu pisemnego Wykonawca zobowiązuje się 

sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu odżywki zgodnie z ofertą Wykonawcy na podstawie 
zapotrzebowań zgłaszanych przez Zamawiającego. 

2. Przez odżywki rozumie się: odżywki sportowe, suplementy uzupełniające dietę dopuszczone do 
sprzedaży na polskim rynku, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej. 
Szczegółowy wykaz odżywek i ich ceny jednostkowe zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Zamawiający zgłaszając zapotrzebowanie określi rodzaj i ilość zamawianych odżywek oraz termin ich 
dostawy.  

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i sprzedaży odżywek zgodnie ze złożoną ofertą i na zasadach 
określonych w niniejszej umowie, przy czym dostawa do wskazanych przez Zamawiającego miejsc, w tym 
transport odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że ma wiedzę, umiejętności, potencjał i możliwości konieczne do wykonania 
umowy. 

 
§ 3 

1. Strony ustalają łączną maksymalną cenę za przedmiot umowy określony w § 1 ust 1 na kwotę w wysokości 
………….. zł netto (słownie netto: ……………………….) tj. brutto …………………. zł (słownie brutto: 
………………………….), przy zachowaniu cen jednostkowych odżywek zawartych w załączniku nr 1 do 
umowy.   

2. Wartość określona powyżej jest zgodna z ofertą wykonawcy. W wartości zamówienia zawarty jest koszt 
transportu.  

3. Należności za wykonanie przedmiotu umowy będą regulowane przelewami na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu ilościowo odbioru 
zamówionej partii odżywek.   

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 4 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w przypadku 

opóźnienia realizacji dostawy – w wysokości 1% wartości dostarczanej partii odżywek za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia.  

 
 

§ 5 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 
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Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania kwoty, którą 
Zamawiający przeznaczył na realizacje umowy. 
 

§ 6 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
 

§ 7 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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