Ogłoszenie o konkursie w sprawie wyboru Wykonawcy
nr GDN/2018/09 z dnia 28 lutego 2018 r.

Dostawa namiotów „Express”
1. Zamawiający:
Związek Harcerstwa Polskiego, z siedzibą Warszawa, ul. Konopnickiej 6, zarejestrowany w
rejestrze stowarzyszeń KRS pod numerem 0000094699 (dalej równie, jako: „ZHP”).
2. Opis przedmiotu Zamówienia:
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) ogłasza postępowanie w sprawie wyboru dostawcy w
związku z organizacją przez ZHP Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”.
Zamówienie obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę 375 sztuk namiotów typu
„Expres” do Miasteczka Zlotowego na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku:
• Wymiary – 3 x 3m , wys.: do 3 m,
• Stelaż – typu express, aluminiowy ( opcja – stalowy), do szybkiego rozstawienia,
• Materiał– nieprzemakalny, gramatura 220 g/m2,
• Liczba sztuk: 375
Termin dostarczenia: 1 sierpnia 2018 r.
Miejsce dostarczenia: Miasteczko Zlotowe na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku
3. Zakres oferty
Oferta winna zawierać:
a. Nazwę oferenta
b. Kalkulację cenową. Propozycja cenowa powinna uwzględniać wszelkie koszty
składające się na cenę, w tym podatek VAT.
c. Dane kontaktowe dostawcy, w tym adres e-mail, na który dostawca otrzymywać
będzie wszelkie informacje związanie z niniejszym Ogłoszeniem, w tym informacje o
wyborze oferty.
d. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta lub wydruk Informacji odpowiadającej
odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru, aktualnego na dzień złożenia oferty;
4. Kryteria wyboru Dostawcy
Kryteria wyboru dostawcy obejmują:
a. oferowana cena – 100 %
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Wybór dostawcy na podstawie ww. kryteriów należy wyłącznie do ZHP. Zamiarem ZHP jest
poznanie ofert oraz wynegocjowanie jak najlepszych warunków realizacji Przedmiotu
Ogłoszenia. ZHP zastrzega sobie prawo wyboru dostawcy według swojego uznania i wyłącznie
według przyjętych przez siebie kryteriów, jak również niewybrania żadnej oferty i wówczas
przepis art. 72 § 2 Kodeksu cywilnego nie będzie miał zastosowania.

5. Podstawa formalna przeprowadzenia postępowania
Niniejsze postępowanie nie jest objęte przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
Podstawę formalną jego przeprowadzenia stanowi Regulamin Postępowania dostępny na
stronie internetowej Związku Harcerstwa Polskiego ww.bip.zhp.pl/zamówienia/ oraz
niniejsze Ogłoszenie. Zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego, niniejsze Ogłoszenie stanowi
jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Samo
Ogłoszenie nie stanowi oferty.
Przed złożeniem oferty Zamawiający dopuszcza zadawanie pisemnych pytań
(za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Piotr.Stanislawski@zhp.net.pl). Po złożeniu
ofert Organizator dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji.
Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta oraz zostać
złożona
w
zamkniętej
kopercie
w
Sekretariacie
Głównej
Kwatery
ZHP
w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 6 lub w Sekretariacie Chorągwi Gdańskiej ZHP w
Gdańsku, ul. Za Murami 2-10 najpóźniej we wtorek 13 marca 2018 r. do godz. 12.00.
Kopertę należy opisać w następujący sposób: „OFERTA W POSTĘPOWANIU GDN2018/09”.
W przypadku przesyłki listowej bądź kurierskiej decyduje data i godzina wpływu przesyłki
do Sekretariatu Głównej Kwatery ZHP lub do Sekretariatu Chorągwi Gdańskiej ZHP.
Informację o godzinach pracy Sekretariatu GK ZHP Oferent może uzyskać pod numerem
telefonu +48 22 339 06 45 a o godzinach pracy Sekretariatu Chorągwi Gdańskiej pod numerem
telefonu +48 58 301 13 27.
6. Postanowienia końcowe
Oferty niespełniające wymagań opisanych w niniejszym Ogłoszeniu nie będą brane pod
uwagę przez ZHP.
ZHP poinformuje dostawców, którzy przedstawili oferty o wyniku niniejszego konkursu za
pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez dostawców adresy e-mail.
Niepodanie adresów e-mail skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania informacji o
wyniku konkursu ofert.
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Wybór oferty i poinformowanie dostawcy o jej wyborze przez ZHP nie stanowi przyjęcia
oferty. Umowa zostanie zawarta w momencie podpisania przez dostawcę i ZHP odrębnego
dokumentu zawierającego treść szczegółowej umowy regulującej zasady wykonania
przedmiotu zamówienia. ZHP zastrzega sobie prawo przedstawienia wzoru takiej umowy a
dostawca przyjmuje to do wiadomości.
ZHP zastrzega sobie prawo do: odwołania konkursu ofert w całości lub w części w każdym
czasie, niedokonania wyboru żadnej oferty, zmiany terminów wyznaczonych w niniejszym
Ogłoszeniu, żądania dodatkowych szczegółowych informacji i wyjaśnień od dostawcy.

Komendant Zlotu ZHP Gdańsk 2018
(-) hm. Karol GZYL

© 2018 Związek Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera ZHP
Komenda Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”
ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
www.gdansk2018.zhp.pl, gdansk2018@zhp.pl
GDAŃSK 2018™ Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!
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