Chorzów, 26.01.2021 r
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Ruch Chorzów S.A.
Ul. Cicha 6
41-506 Chorzów
NIP: 627 25 24 625
Adres strony internetowej: www.ruchchorzow.com.pl
Adres mailowy do kontaktu: klaudia.wolny@ruchchorzow.com.pl
2. Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiotem zapytania jest kompleksowa dostawa wysokiej jakości sprzętu sportowego przez okres
2 sezonów począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30.06.2023 roku z opcją przedłużenia.
Dostawy dotyczyć będą zarówno drużyn Ruchu Chorzów, Akademii Piłkarskiej, a także sprzedaży
detalicznej prowadzonej przez oficjalne stacjonarne i internetowe punkty Zamawiającego.
Wybrany wykonawca (lub producent sprzętu oferowanego przez wykonawcę) otrzyma status
Partnera Technicznego Ruchu Chorzów i będzie miał wyłączne prawo dostawy sprzętu meczowego
objętego niniejszym zapytaniem ofertowym przez cały okres trwania zawartej umowy. W przypadku
pozostałego sprzętu (m.in. obuwie meczowe, rękawice bramkarskie) Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wyposażenia zawodników w sprzęt innych marek lub do używania przez zawodników
własnego wyposażenia.
3. Obowiązki oferenta:/Wymagania względem Oferenta/Warunku udziału w postępowaniu:
a) Aby oferta została uznana za ważną Oferent musi złożyć wypełniony formularz załączony do
zapytania (Załącznik nr 1) wraz z katalogiem sprzętu na sezon 2021/22;
b) Podane ceny muszą być podane w kwotach netto i mieć wliczone wszelkie koszty, które mogą
zostać uznane jako dodatkowe (m.in. koszty dostawy, przygotowanie indywidualnych
projektów);
c) W momencie złożenia oferty Oferent oświadcza, że zarządza odpowiednimi zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia;

d) Oferent jest związany ofertą od dnia jej złożenia przez cały okres składania ofert, jak również
przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;
e) Oferent musi zapewnić pełną rozmiarówkę męskich strojów sportowych (od XS do XXXL);
f) Oferent powinien zapewnić pełną rozmiarówkę damskich i dziecięcych strojów sportowych
(od XS do XL dla strojów damskich i od 56 cm do 176 cm dla strojów dziecięcych);
g) Oferent ponosi wszelkie powstałe koszty w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe:
Nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania. Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje
do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową. Zamawiający nie
może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez
oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Termin składania ofert oraz opis sposobu przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie z Załącznikiem nr 1;
b) Kompletnie wypełnione oferty przyjmowane będą do dnia 5 lutego 2021 roku włącznie;
c) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu
Oferenta;
d) Dopuszcza się przygotowanie maksymalnie trzech różnych ofert obejmujących różnych
producentów Sprzętu od jednego Oferenta;
e) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do przyjmowania ofert i udzielania wyjaśnień
jest
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6. Kryteria oceny ofert:
Finanse (ceny, zniżki, formy płatności) – 45%
Dostawa i czas realizacji zamówień – 20%
Świadczenia barterowe - 25%
Polityka reklamacji i zwrotów – 10%
7. Załączniki:
a) Załącznik nr 1 – Formularz oferty

tel.

515 402 811).

8. Dodatkowe informacje:
a) Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w

rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie
jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do
roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy;
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w części lub całości zapytania

ofertowego w dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert.
c) O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający powiadomi e-mailem bądź telefonicznie
wybranych Oferentów;
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami postanowień

oferty;
e) Z wybranym ostatecznie Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści uzgodnionej

pomiędzy Zamawiającym i Oferentem, który stanie się Wykonawcą.

