Zielona Góra, dnia 10.03.2016 r.
L.dz. 636/2016/ORG

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na sprzedaż i realizację
bonów towarowych oraz nagród rzeczowych w punktach sprzedaży sprzętu wędkarskiego, jako
nagród na zawody wędkarskie w roku 2016 (wykaz imprez wraz z ilością i wartością bonów
towarowych oraz wzór umowy w załączniku)

Oferentami mogą być jedynie punkty posiadające możliwość sprzedaży detalicznej w tym punkty
sprzedaży wysyłkowej (sklepy internetowe – z podaną w ofercie stroną www sklepu) – w załączeniu
do oferty wyciąg KRS. Oferenci powinni zagwarantować wybór nagród na poszczególne imprezy
wędkarskie przez pracowników Biura PZW Okręg w Zielonej Górze oraz Okręgowego Kapitanatu
Sportowego

1. Oferta powinna spełniać następujące warunki:
- zawierać nr zapytania ofertowego.
- określać termin płatności faktur przelewowych (14, 21 lub 30 dni).
- określać okres realizacji bonów
- określać możliwości wysyłki towaru zamówionego przez posiadacza bonu telefonicznie lub
internetowo (oferent określa warunki składania zamówienia oraz stronę ponoszącą koszty wysyłki)

2. Oferent może zaproponować:
- zakup nagród po cenach niższych niż sklepowe z uwzględnionym procentowo rabatem
- mile widziane jest złożenie przez Oferenta propozycji sponsoringu wybranych imprez wędkarskich
(nie stanowi to warunku przyjęcia bądź odrzucenia oferty)
- oferent może również zaproponować dodatkowe nagrody lub inne dodatkowe formy nagradzania
uczestników zawodów według własnego uznania

4. Oferta powinna zawierać ceny brutto artykułów wędkarskich lub ich odpowiedników (innych firm)
będących na stanie Państwa sklepu, a ujętych w tabeli:

Lp.

Nazwa

1.

Zanęta „Sensas – Gros Gardons” 1 kg

2.

Zanęta „MVDE – Gold Pro” 1 kg

3.

Zanęta „MVDE – River Ace” 1 kg

4.

Wiadro do zanęt 17 l

5.

Sito do zanęt drobne

6.

Haczyki Owner Chika 1 opakowanie

7.

Haczyki Owner Chinta 1 opakowanie

8.

Żyłka przyponowa „Stroft”

9.

Zanęta „Lorpio” Magnetic 1kg

10.

Zanęta „Traper – Gold Series” 1 kg

11.

Zanęta Z. Milewski „Competition” 1 kg

12.

Żyłka przyponowa „Trabucco „

13.

Żyłka przyponowa „Fiume”

Cena brutto

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.


wypełnienie tabeli jest jednym z warunków złożenia oferty (puste miejsca uzupełnić
o dowolne produkty będące w stałej sprzedaży typu wędziska i kołowrotki). Tabela ma
stanowić poglądową ofertę sklepu w tym głównie oferowanych cen.

5. Ceny artykułów wymienionych w tabeli są wiążące na cały okres trwania umowy tj. rok 2016.

6. Uwagi końcowe
- Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
- Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej
- Składający ofertę powinien dołączyć dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą (KRS).
- PZW Okręg w Zielonej Górze umożliwia wybranej firmie umieszczenie reklamy na banerach, flagach
itp. podczas zawodów wędkarskich w sezonie 2016

Oferty można składać do dnia 21 marca 2016 r. do godz. 12.00 na adres Biura PZW Okręg
w Zielonej Górze: Ul. Bartosza Głowackiego 9, 65 – 301 Zielona Góra wyłącznie w formie pisemnej
w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta – talony – nie otwierać”

Bliższych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 68 453 73 41
Rozstrzygniecie nastąpi do 14 dni po terminie wyznaczonym na składanie ofert.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu w wybranymi oferentami.

KALENDARZ IMPREZ WĘDKARSKICH OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK 2016
Załącznik nr 1.
Lp
.
A

RODZAJ IMPREZY WĘDKARSKIE / NAZWA

DATA

Wartość nagród

Uwagi

ZAWODY W DYSCYPLINIE SPŁAWIKOWEJ - MISTRZOWSKIE

1.

OKRĘGOWE ZAWODY PODLODOWE

I / II

nie odbędą się

2.

MORSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU
SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU
KADECI, JUNIOR U-18, JUNIOR U -23
SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU
KOBIETY – 2 tury

16-17.04.

1500 zł

Jez. „Moczydło”
(Osiecznica)
Darłowo

23-24.04.

--------

Obrzyca – Górzykowo

22.05.

--------

Stawy wojskowe – Żary

3.
4.
B
1.
2.
3.
4.*
5.*
6.
7.
8.

INDYWIDUALNE ZAWODY SPŁAWIKOWE ZALICZANE DO KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” OKRĘGU
ZAWODY SPŁAWIKOWE
„ OTWARCIE SEZONU”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
„PUCHAR WIOSNY”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
„PUCHAR LATA”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
„Puchar NOWEJ SOLI ”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
„Puchar ZIELONEJ GÓRY”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
„PUCHAR JESIENI”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
„ZAKOŃCZENIE SEZONU”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
”MASTERS”
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10.04.

1220 zł

8.05.

1220 zł

5.06.

1220 zł

9.07.

1220 zł

10.07.

1220 zł

11.09.

1220 zł

16.10.

1220 zł

6.11.

1220 zł

Obrzyca
Górzykowo
Bóbr
Raduszec
Odra
Krosno Odrz.
Odra (ściana)
Nowa Sól
Odra (ściana)
Nowa Sól
Odra
Cigacice
Zalew Odry
Szprotawa
Zalew Odry
Bytom Odrz.

C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZAWODY ZALICZANE DO KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ
„GRAND PRIX” OKRĘGU”
ZAWODY DRUŻYNOWE
3.05.
3460 zł
„PUCHAR WIOSNY”
ZAWODY DRUŻYNOWE
15.05.
3460 zł
„PUCHAR NOWEJ SOLI”
ZAWODY DRUŻYNOWE
26.06.
3460 zł
„PUCHAR KROSNA Odrz.”
ZAWODY DRUŻYNOWE
17.07.
3460 zł
„PUCHAR ZIELONEJ GÓRY”
ZAWODY DRUŻYNOWE
7.08.
3460 zł
„PUCHAR PREZESA ZO PZW”
ZAWODY DRUŻYNOWE
4.09.
3460 zł
„PUCHAR WINOBRANIA”
ZAWODY DRUŻYNOWE
25.09.
3460 zł
„PUCHAR WICEPREZESA ZO PZW”
ZAWODY DRUŻYNOWE
2.10.
3460 zł
„ZAKOŃCZENIE SEZONU”

D
1.

ZAWODY TOWARZYSKIE
Zawody karpiowe

2.
F

2340 zł

Łowisko - Łazy

19.06.

--------

Odra – Krosno Odrz.

28.08.

800 zł

Zalew „Karaś”
Lubsko

4.06.
ZAWODY SPŁAWIKOWE

E
1.

Odra
Krosno Odrz.
Odra
Nowa Sól
Odra
Krosno Odrz.
Odra
Cigacice
Odra
Krosno Odrz.
Odra
Cigacice
Odra
Krosno Odrz.
Odra
Krosno Odrz.

ZAWODY SPŁAWIKOWE
„ZŁOTA RYBKA”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
DZIAŁACZY KÓŁ PZW

ZAWODY SPŁAWIKOWE MŁODZIEŻY

1.

ZAWODY DLA MŁODZIEŻY MPO

1.05.

900 zł

Zalew „Karaś” Lubsko

2.

ZAWODY DLA MŁODZIEŻY MPO

22.05.

900 zł

Stawy wojskowe – Żary

2

3.
4.
I
1.
J
1.
2.*
3.*
4.*
5.
6.
7.
K

ZAWODY O „PUCHAR WICEPREZESA ZO PZW
DS. MŁODZIEŻY” MPO
ZAWODY DLA MŁODZIEŻY MPO

18.09.

900 zł

9.10.

900 zł

ZAWODY W DYSCYPLINIE SPINNINGOWEJ - M I S T R Z O W S K I E
KLUBOWE SPINNINGOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU
21-------I i II TURA
22.05.
ZAWODY SPINNINGOWE ZALICZANE DO „GRAND PRIX” OKRĘGU
ZAWODY SPINNINGOWE
1.05.
1540 zł
„PUCHAR ZIEMI LUBUSKIEJ”
ZAWODY SPINNINGOWE
26.06.
1540 zł
„ PUCHAR ODRY”
ZAWODY SPINNINGOWE
24.07.
1540 zł
„PUCHAR LATA”
ZAWODY SPINNINGOWE
14.08.
1540 zł
„PUCHAR WICEPREZESA ZO ds. SPORTU”
ZAWODY SPINNINGOWE
4.09.
1540 zł
„PUCHAR JESIENI”
ZAWODY SPINNINGOWE
18.09.
1540 zł
„ ZAKOŃCZENIE SEZONU”
ZAWODY SPINNINGOWE
9.10.
1540 zł
„MASTERS”
ZAKOŃCZENIE POSZCZEGÓLNYCH KLASYFIKACJI
RAZEM

Zalew „Karaś” –
Lubsko
Wapno III/IV - Zabór

Jez. „Paklicko Wielkie”

Odra - Cigacice
Odra – Radnica
Odra – Cigacice
Odra – Brody Sul.
Odra –Krosno Odrz.
Odra – Brody Sul.
Odra – Nietkowice

8000 zł

--------

64 460 zł

--------

UWAGA:
Terminy i miejsca zawodów wędkarskich podanych w kalendarzu imprez ZO PZW Zielona Góra na 2016 r. mogą ulec zmianie w wyniku
niekorzystnych warunków hydrologicznych.
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UMOWA
na sprzedaż i realizację bonów towarowych

zawarta w dniu …………… 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy:
Polski Związkiem Wędkarskim Okręg w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Głowackiego 9,
65-301 Zielona Góra, REGON 977899580, NIP 929-10-77-98, reprezentowanym przez:
- Mirosława Kamińskiego – prezesa Zarządu Okręgu,
- Zdzisław Kowalski – v-ce prezes Zarządu Okręgu ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód,
zwanym dalej PZW,
a
………………………… z siedzibą ………………………., REGON ……………….., NIP …………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………………
Zwany dalej Sprzedawcą
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i realizacja bonów towarowych przeznaczonych na
nagrody dla zwycięzców zawodów wędkarskich organizowanych przez PZW, zwanych dalej
„bonami” lub „bonami towarowymi”.
2. Bony będą realizowane w ……………………………………………………………………………………………….
§2
1. Sprzedawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży PZW bonów o łącznej wartości
nominalnej …………….. zł (słownie: ……………………………………. zł).
2. Wartość bonów określonych w ust. 1 ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie
w przypadkach nieprzewidzianych w momencie podpisania umowy (np. odwołania lub
zmiany terminu zawodów).
3. Bony towarowe uprawniają okaziciela bonu do bezgotówkowego zakupu wszystkich, bez
wyjątku towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie Sprzedawcy o łącznej wartości
odpowiadającej wartości nominalnej przedstawionych bonów.

4. Każdy z bonów może być wykorzystany jednorazowo.
5. Ceny artykułów oferowanych przez Sprzedawcę zawarte w załączniku nr 1 do umowy, nie
mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy tj. w roku 2016.
§3
1. Terminy zawodów na których wręczane będą bony oraz wartość bonów przeznaczonych
na nagrody określa załącznik nr 2 do umowy.
2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć bony przewidziane do wręczenia na danych
zawodach – bez odrębnego wezwania – do siedziby PZW na co najmniej 3 dni przed
planowanym terminem zawodów.
3. Zmiana terminu rozegrania zawodów lub odwołanie zawodów przewidzianych
w załączniku nr 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. PZW zobowiązany jest do
bezzwłocznego poinformowania Sprzedawcy o w/w okolicznościach drogą pisemną,
elektroniczną lub telefoniczną.
§4
1. Zapłata za wydane bony następować będzie sukcesywnie, odrębnie za każde zawody
określone w załączniku nr 2 do umowy.
2. Cena sprzedaży brutto ustalona zostanie na podstawie wartości nominalnej bonów.
3. Sprzedawca udziela PZW każdorazowo rabatu na sprzedaż bonów w wysokości …….. % ich
wartości nominalnej – zgodnie z ofertą złożoną przez Sprzedawcę w postępowaniu
ofertowym.
4. Zapłata za bony nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę, doręczanej
PZW wraz z bonami przeznaczonymi na nagrody w ramach określonych zawodów. Zapłata
nastąpi w terminie ………… dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia
rachunku PZW.
§5
1. Bony towarowe nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, a uprawnionymi do
uzyskania świadczenia są jedynie osoby fizyczne.

2. Bony towarowe zachowują ważność do 1 roku od daty zawodów i po tym terminie nie
mogą być przedstawione do realizacji.
3. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa od wartości nominalnej
bonu, pozostała część (reszta) nie będzie zwracana okazicielowi bonu towarowego. W
sytuacji gdy wartość towarów będzie wyższa od wartości bonu towarowego, jego okaziciel
będzie zobowiązany dopłacić różnicę.
4. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bonu towarowego, duplikaty nie będą
wydawane.
5. O postanowieniach ust 1-4 niniejszego paragrafu, PZW jest obowiązany poinformować
osoby, którym bony towarowe będą przekazane.
§6
1. Sprzedawca w zamian za świadczenie opisane szczegółowo w ust. 2, zobowiązuje się do
przekazania na rzecz PZW dodatkowych upominków ufundowanych przez Sprzedawcę na
zawody wędkarskie, przeznaczone na nagrody dla uczestników zawodów według uznania
PZW.
2. Terminy zawodów, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik nr 2 do umowy.
3. W zakresie terminów dostawy i zasad realizacji bonów, o których mowa w niniejszym
paragrafie, pozostałe zapisy umowy stosuje się odpowiednio.
§7
1. Umowa obowiązują od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2016 r.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku
naruszenia przez drugą Stronę istotnych postanowień umowy, a w szczególności w razie:
1) niedostarczenia bonów w terminie lub w nieprawidłowej ilości,
2) braku zapłaty w terminie za dostarczone bony – pod warunkiem wyznaczenia na piśmie
dodatkowego terminu do zapłaty
3) Odmowy lub utrudnienia realizacji bonów przez okaziciela,
4) zawieszenia lub likwidacji działalności przez którąkolwiek ze Stron.

§8
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy PZW
przysługiwać będą kary umowne:
1) w wysokości 15 % wartości nominalnej bonów określonych w § 2 ust. 1 umowy –
w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy;
2) w wysokości 500 zł za każdy przypadek niedotrzymania terminu dostarczenia bonów
określonego w § 3 ust. 2 umowy – jeżeli opóźnienie powstało z winy Sprzedawcy.
2. Sprzedawcy przysługuje kara umowna w wysokości 15 % wartości nominalnej bonów
określonej w § 2 ust. 1 umowy – w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po
stronie PZW.
3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Strony zgodnie ustalają, że PZW przysługuje prawo do potrącania kar umownych
z wynagrodzenia Sprzedawcy.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby PZW.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

PZW

SPRZEDAWCA

