
Zał. nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00

złotych
DI........................................................ 
(komórka organizacyjna)

Nr sprawy:
DI.441.1.29.2022

                                                                                                                     Poznań, 07.03.2022r.

Zapytanie ofertowe

Nazwa nadania zamówieniu:
Zapewnienie napojów izotonicznych na potrzeby 14. PKO Poznań Półmaratonu.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zapewnienie  napojów  izotonicznych  na  potrzeby  14.  PKO  Poznań  Półmaratonu  dla  zawodników  zgodnie  z
informacjami przedstawionymi poniżej:

ZAPOTRZEBOWANIE
8700 litrów napojów izotonicznych o dowolnym smaku lub w miksie smaków.

OPAKOWANIE
Opakowanie napojów na trasę pozwalające swobodny ich transport np. butelki o pojemności nie mniejszej niż
700ml a nie większej niż 1 litr.

DOSTAWA
Międzynarodowe Targi Poznańskie, hala 4, 30.03.2022r. w godz. 8:00 – 15:00
Napoje muszą zostać dostarczone na paletach, owinięte szczelnie folią stretch zapobiegającą uszkodzeniu lub
„wypadaniu” z paczki pojedynczych zgrzewek lub butelek.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Napoje muszą posiadać datę ważności minimum do dnia 03.04.2022r.
2. W przypadku napojów butelkowanych muszą one zostać dostarczone fabrycznie zamknięte.
3. Napoje będą spełniały wszystkie wymogi obowiązujące w obrocie towarami spożywczymi, m. in. będą

nadawały się do spożycia, a do ich wytworzenia nie zostaną użyte zakazane substancje. Produkty muszą
być zgodne z Ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

4. Palety,  na  których  zostaną  przywiezione  napoje  izotoniczne  pozostają  własnością  Zamawiającego i
należy ich koszt wliczyć w całkowity koszt usługi.

5. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za organizację transportu towaru do miejsca docelowego i  koszt
transportu powinien być wliczony w całkowita cenę usługi.

6. Zamawiający  dysponuje  wózkiem  widłowym  oraz  pracownikami,  którzy  rozładują  samochód  z
przywiezionego towaru własnym sumptem



2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
30 marca 2022r.

3.  Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli  dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji  (wymagane dokumenty -
jeżeli dotyczy):

Warunki zostały opisane w pkt 1.

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Gotowość do podjęcia współpracy barterowej.
2. Całkowita  cena  netto pozycji  koniecznych  do  zapewnienia  (Zamawiający  nie  uwzględni  kilku  wersji

cenowych – musi zostać przedstawiona jedna oferta cenowa)

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
Oferty należy przesyłać w formie elektronicznej poprzez  informację mailową, w której muszą być zawarte:
a) informacje o cenie za całość usługi (produkt, dostawa, palety, dodatkowe koszty Zleceniobiorcy)
b) informacje o rodzaju opakowania napojów izotonicznych i ich pojemności, smaku napojów i wszelkich 

niezbędnych informacji

6. Miejsce, termin oraz sposób składania oferty cenowej:
Termin: 11.03.2022r. do godz. 15.00
Miejsce i sposób: na adres mailowy a.jankowska-burek@posir.poznan.pl

7. Do zapytania dołączono projekt umowy – TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić)
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: a.jankowska-burek@posir.poznan.pl

Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR – liczy się termin wpływu oferty do
sekretariatu.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Agata Jankowska-Burek 61 8 357 917, e-mail: a.jankowska-burek@posir.poznan.pl – SKŁADANIE OFERT, 
INFORMACJA
Mateusz Śpiączka 61 8 357 903 - INFORMACJA

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  w  każdym  czasie,  przed  upływem  terminu
składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki zamówienia. Dokonane w ten sposób
uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www zamawiającego. W toku dokonywania oceny
złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych

mailto:a.jankowska-burek@posir.poznan.pl


przez nich ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. (Do badania rażąco niskiej ceny stosuje się
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).
Zamawiający  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  ani  jakichkolwiek kosztów związanych z  przygotowaniem
oferty  przez  wykonawcę,  a  w  szczególności  związanych  z  przystąpieniem  do  procesu  ofertowego,
przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.  Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  wyłączenia z oceny
ofert o rażąco niskiej cenie.

Poznań, 07.02.2022
Monika Prendke – Kierownik Działu Ogranizacji Imprez I Marketingu

…………………………….……………………………………………………..…
Data i podpis kierownika/zastępcy kierownika/

samodzielnego stanowiska pracy
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