
Polski Związek Szachowy 

 
 

Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation  

 

Tel./fax: (+48 22) 841 41 92  00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92 

Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60  KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148 

Konto: Alior Bank     Nr 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827 

e-mail: biuro@pzszach.pl   http://www.pzszach.pl 
*************************************************************************************************** 

 
 

Polski Związek Szachowy ogłasza konkurs na dostawę sprzętu dla szkół w projekcie 
„Edukacja przez Szachy w Szkole” 

 
 
 
Prosimy o przesyłanie ofert oraz wzorów na następujący sprzęt szachowy: 
 
1.Tekturowa szachownica turniejowa o wymiarach 50 x 50 cm, składana, pola o wymiarach 55 x 55 mm w kolorze żółtym 
i brązowym, z numeracją alfanumeryczną – planowana ilość: 2160 sztuk 
 
2.Plastikowe figury szachowe Stauton nr 6 – wymiar 96 mm, czarne i białe (ew. beżowe), pakowane w woreczek 
strunowy, od spodu podklejone papierem flokowym – planowana ilość: 2160 sztuk 
 
3.Tablica demonstracyjna, zwijana z tworzywa, figury na magnesach, wymiary minimum 70 x 70 cm, w futerale – 
planowana ilość 144 sztuk 
 
Wykonawca powinien przedstawić ofertę na każdy przedmiot zamówienia oddzielnie, podając ceny jednostkowe netto i 
brutto za każdy przedmiot. 
Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
zamówienia. 
 
Polski Związek Szachowy zastrzega sobie prawo do zamówienia dodatkowo personalizowanej wyklejki szachownic w 
firmie, która wygra przetarg na dostarczenie szachownic. 
Uwaga: wszystkie elementy zapytania ofertowego będą rozpatrywane oddzielnie. 
Terminy: 
 oferty cenowe wraz z 1 wzorem – prosimy przesyłać do 15 września 2020r. 
– wybór oferentów – do 21 września r. (Komisja ofertowa  21 września) 
– termin realizacji zamówień – do 10 października 2020r. 
– termin płatności – 14 dni od daty otrzymania faktury za dostarczony sprzęt. 
 
Przesłane wzory nie będą zwracane. 
Informacji udziela: Paweł Zaskalski -mail: p.zaskalski@pzszach.pl, tel: 504 627 663  
Adres do wysyłki ofert i wzorów: 
Paweł Zaskalski Polski Związek Szachowy ul. Marszałkowska 84/9 00-514 Warszawa 
Polski Związek Szachowy zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich ofert. 
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