
 

 

 

L.dz. 588 /2019/AZ       Zielona Góra, dnia 26.02.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

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 2019 o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł (wzór umowy w 

załączniku). 

 

Oferentami mogą być jedynie punkty posiadające możliwość sprzedaży detalicznej. Oferenci powinni 

zagwarantować wybór nagród na poszczególne imprezy wędkarskie przez pracowników Biura PZW 

Okręg w Zielonej Górze oraz członków Okręgowego Kapitanatu Sportowego. 

1. Oferta powinna spełniać następujące warunki: 

 określać termin płatności faktur przelewowych. 

 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 – należy 

określić procentową wysokość rabatu w stosunku do ceny sklepowej,  

 dodatkowe nagrody na imprezy wędkarskie lub też cały cykl zawodów. W przypadku złożenia 

tej deklaracji należy dokładnie określić wartość pieniężną dodatkowych nagród.  

3. Kryteria wyboru oferty: 

 wysokość cen towarów w sklepie oferenta,  

 dostępność towarów,  

 wysokość procentową zaproponowanego rabatu,  

 wartość pieniężną zaproponowanej wartości dodatkowych nagród. 



4. Uwagi końcowe  

 Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. 

 Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.          

 PZW Okręg w Zielonej Górze umożliwia wybranej firmie umieszczenie reklamy na banerach, 

flagach itp. podczas zawodów wędkarskich w sezonie 2019. 

 

Oferty można składać do dnia 13 marca 2019 r. do godz. 15.00 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” oraz nazwą firmy oferenta  

i wskazaniem adresu sklepu wędkarskiego. 

 

Bliższych informacji można zasięgnąć u koordynatora Zespołu Organizacyjno-Sportowego – Beaty 

Gacek, tel.: 68 453 73 41, e-mail: b.gacek@pzw.zgora.pl 

 

Rozstrzygniecie nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu w wybranymi oferentami. 


