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PRZETARG PISEMNY  

NA NAJEM SAMOCHODÓW DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH 

ZAWODNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO 

 

 

I.  Opis przedmiotu przetargu 

Polski Związek Kajakowy - Organizator przetargu działając na podstawie art. 701
 i nast. 

kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg najem samochodów /busów, autobusów/ 
wraz z przyczepami do transportu sprzętu  w trakcie  podróży zagranicznych 
zawodników Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj). 

 

Szczegółowy opis zakresu obowiązków i usług świadczonych przez wykonawcę:  

Przedmiotem zamówienia jest najem samochodów wraz ze specjalistycznymi 

przyczepami do transportu łodzi kajakowych oraz sprzętu sportowego niezbędnego do 

realizacji zgrupowań sportowych a także bagaży osobistych zawodniczek na potrzeby 

zagranicznych wyjazdów zawodników PZKaj polegająca na wynajęciu samochodów do: 

transportu sprzętu i osób – seniorów /tabela nr1/ grupa sprintu kajakowego kobiet 

seniorek/tabela nr 2/ seniorów sprintu kajakowego /tabela nr 3/   seniorek, seniorów 

kanadyjkarzy /tabela nr 4/ oraz juniorów i U-23 /tabela nr 5/ na warunkach i w 

terminach opisanych w załączniku nr 2 do Ogłoszenia : 

Transport musi być realizowany busami 9 osobowymi lub autokarami wyposażonymi w 

klimatyzację dla wszystkich pasażerów, oraz system ogrzewania webasto. Wykonawca 

zapewnia samochód/ samochody oraz przyczepy specjalistyczne do transportu kajaków 

oraz innego niezbędnego sprzętu  na cały okres wyjazdu opisany w tabeli zawartej w 

Załączniku 

 nr 2 do Ogłoszenia. Szczegółowych informacji udziela osoba wskazana rozdziale III 

Ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  zgodnie z podziałem 

na części w załączniku nr 2  

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. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem przetargu.  

  

http://legalis/akthist.do?link=AKT.HIST%5b%5d23905.9258
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2. Nie zalega z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, wykonawca 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 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. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą  przedstawi przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Uczestnik jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą 

ubezpieczenia min. 100,000,00 złotych. 

4. Jest podmiotem nieprzerwanie działającym na terytorium RP od co najmniej 2 lat i 

posiadającym siedzibę na terytorium RP i przedstawi aktualny odpis z właściwego 

rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

Warunki opisane w pkt. 1–4 będą oceniane przez Organizatora na podstawie 

przedstawionych dokumentów/oświadczeń  według zasady spełnia/nie spełnia.  

Oferta Uczestnika niespełniającego któregokolwiek z tych warunków 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 oferty, 

ewentualnie unieważnieniu postępowania będą przesyłane elektronicznie. Osobą 

uprawnioną do kontaktowania się z Uczestnikami jest:  

 

Kajetan Broniewski - tel. 602-277-487 

 

IV. Termin związania ofertą 

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 Kajakowy  

ul.  Jana Kazimierza 45 lok U7 

01-248 Warszawa 

 

Oferta na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku 

Kajakowego 

Nie otwierać przed terminem 3 marca  2022 r.  godz. 15:00  

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 3 marca 2022 r. do godz. 14:00 w siedzibie 

Organizatora w Warszawie przy Jana Kazimierza 45 lok U7, 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 kryterium. 

3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.  

4. Pod uwagę będą brane ceny brutto.  

4. Oferta z najkorzystniejszą ceną- rozumiana jako najniższa cena brutto zaoferowana za 1 

przejechany kilometr  na poszczególną część opisaną w rozdziale 1. Zaproponowana 

przez Uczestnika cena za 1 kilometr musi zawierać wszystkie koszty związane z 

wynajmem samochodu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do Ogłoszenia w 

tym szczególności wszystkie koszty eksploatacyjne, koszty ubezpieczenia, opłaty 

parkingowe opłaty drogowe, i innych niezbędnych wydatków związanych z danym 

przejazdem. 

Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez 

dokonania wyboru.  

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek 

z ofert i bez wskazywania przyczyn. 

W przypadku złożenia dwóch lub więcej  ofert zawierających taka sama cenę 

Zamawiający dopuszcza możliwość podziału zamówienia/poszczególnych wyjazdów 

pomiędzy tych uczestników 
 

 

Załącznik nr 1  
Wzór 

 

OFERTA 

 

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

Oświadczamy, że jako podmiot uprawniony do prowadzenia działalności stanowiącej 

przedmiot przetargu, składamy ofertę na kompleksowy wynajem samochodu do    podróży 
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zagranicznych zawodniczek/zawodników Polskiego Związku Kajakowego…………tj. na część 

………………... 

  Cena za 1 kilometr    …….netto ...............brutto kraj/zagranica 

Akceptujemy warunki przetargu i zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach 
zawartych w ogłoszeniu w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. 
Oświadczamy że nie zalegamy z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i 
jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

 

 

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

(podpisy osób wskazanych  
w dokumencie uprawniającym do 
występowania w obrocie prawnym lub 
posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik nr 2    

Część 1  

SENIORZY    SPRZĘT 

2022-05-26 2022-05-29 Poznań Polska PŚ   

2022-05-18 2022-05-23 Racice Czechy PŚ   

2022-08-16 2022-08-22 Monachium Niemcy ME   

 
Część 2  

KOBIETY 
SENIORKI 

   SPRZĘT 

2022-02-17 2022-03-05 Milfontes Portugalia kobiety  

2022-03-10 2022-03-27 Aguieira 
Montebello 

Portugalia kobiety  

2022-04-03 2022-04-20 Sao Domingos Portugalia kobiety  

2022-04-03 2022-04-20 Sao Domingos Włochy kobiety U23  

2022-06-12 2022-06-26 Livigno Włochy kobiety  

2022-07-17 2022-07-31 Montomor-o-
Velho 

Portugalia kobiety  

2022-08-09 2022-08-16 Montomor-o-
Velho 

Portugalia kobiety  

 
 
Część 3 

SENIORZY 
KAJAKARZE 

   SPRZĘT 

2022-02-27 2022-03-20 Montemor-o-
Velho 

Portugalia kajakarze    

2022-03-27 2022-04-11 Montemor-o-
Velho 

Portugalia kajakarze    

2022-07-17 2022-07-31 Montomor-o-
Velho 

Portugalia kajakarze    

2022-08-09 2022-08-16 Montomor-o-
Velho 

Portugalia kajakarze    
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Część 4  

SENIORZY 
SENIORKI 
Kanadyjkarze 
Kanadyjkarki 

                  SPRZĘT 

2022-02-27 2022-03-20 Sao Domingos Portugalia 
kanadyjkarze 

  

2022-01-30 2022-02-20 Sao Domingos Portugalia 
kanadyjkarki 

  

2022-02-27 2022-03-20 Sao Domingos Portugalia 
kanadyjkarki 

  

 
 
Część 5  

JUNIORZY  
U-23 

   EKIPA SPRZĘT 

2022-02-12 2022-03-06 Milfontes Portugalia sprint juniorzy 
kajakarze, kobiety 

samolot   

2022-02-12 2022-03-06 Milfontes  Portugalia sprint juniorzy 
kanadyjki 

samolot   

2022-02-12 2022-03-02 Milfontes Portugalia kobiety U23 samolot  

2022-03-12 2022-03-27 Milfontes Portugalia kobiety U23 samolot  

2022-01-03 2022-01-23 Milfontes Portugalia kajakarze U23 samolot  

2022-01-31 2022-02-20 Montemor-
o-Velho 

Portugalia kajakarze U23 samolot  

2022-02-27 2022-03-20 Montemor-
o-Velho 

Portugalia kajakarze U23 samolot  

2022-03-27 2022-04-16 Montemor-
o-Velho 

Portugalia kajakarze U23 samolot  

2022-01-30 2022-02-20 Sao 
Domingos 

Portugalia kanadyjkarze 
U23 

samolot   

2022-01-30 2022-02-20 Sao 
Domingos 

Portugalia kanadyjkarki 
U23 

samolot   

2022-02-27 2022-03-20 Sao 
Domingos 

Portugalia kanadyjkarze 
U23 

samolot   

2022-02-27 2022-03-20 Sao 
Domingos 

Portugalia kanadyjkarki 
U23 

samolot   

2022-06-01 2022-06-06 Bratysława Słowacja sprint autokar    

2022-09-14 2022-09-18 Bratysława Słowacja TNOL sprint autokar    

2022-06-21 2022-06-27 Belgrad Serbia sprint juniorzy i 
młodzież ME 

autokar    

2022-08-29 2022-09-05 Szeged Węgry sprint juniorzy i 
młodzież MŚ 

autokar    

 


