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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

zamówienie publiczne poniżej 50 000 zł 
(bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych) 

1. Nazwa Zamawiającego:  

Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń z siedzibą w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, KRS: 

0000163011, NIP: 635-168-17-50, REGON: 278108970 

2. Przedmiot zamówienia: dostawa 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłoży ogrodniczych: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa podłoża uniwersalnego oraz podłoża do 

wysiewu i doniczek torfowych w paletkach: 

 

1 Podłoże uniwersalne 

Gotowe do użycia podłoże 

torfowe z dodatkiem 

długodziałającego nawozu 

przeznaczonego do przesadzania 

i sadzenia roślin zielnych, 

nadające się do pikowania 

sadzonek, a także posypywania 

po posianiu w celu wzbogacenia 

gleby. Podłoże pakowane w 

worki o pojemności około 50 l 

do 80 l (umożliwiające 

składowanie i możliwe do 

przeniesienia przez jedną 

osobę). Frakcja 0-20 mm. pH: 

5,4-6 

6000 l 

2 Podłoże do wysiewu 

Mieszanka torfu wysokiego i 

niskiego, zawierająca 

biokompost i krzemionkę, 

przeznaczona do wysiewu, 

sadzenia i pikowania. Pakowane 

w worki o pojemności 20-50 l. 

200 l 

3 Doniczki torfowe 
Paletki doniczek torfowych, 

ulegających całkowitemu 

rozkładowi, komórki 

1200 

pojedynczych 

doniczek 

http://biuletyn.abip.pl/obmikolow
http://biuletyn.abip.pl/obmikolow
http://www.obradzionkow.robia.pl/


 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na 
terenie Polski 

kwadratowe – 6 cm x 6 cm x 6 cm 

± 1 cm (w każdym wymiarze), po 

10-12 sztuk w paletce, ilość 

pojedynczych doniczek – 1200 

sztuk 

4 Perlit ogrodniczy  
Frakcja 0-6 mm. 

125 l 

 

Termin realizacji zamówienia: Podłoża należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty złożenia 

zamówienia. 

3. Kryterium wyboru: cena. 

4. Numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu 
zamówienia: 535 835 686 (Magdalena Maślak). 

5. Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego, należy złożyć do dnia 02.08.2018 do godziny 14.00 w sekretariacie Śląskiego 

Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie, ul. Księżogórska 90a, 41-922 Radzionków lub przesłać 

elektronicznie na adres e-mail ogrodradzionkow@sibg.org.pl z dopiskiem „Oferta POIiŚ  - podłoża 

i doniczki”. 

6. Wybrany Oferent zostanie powiadomiony mailowo o wyborze oferty do dnia 02.08.2018 do godziny 

17:00. 

7. Adres Zamawiającego: Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń, ul. Sosnowa 5,  

43-190 Mikołów. 

8. Adres dostawy: Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, ul. Księżogórska 90a, 41- 922 Radzionków. 

9. Załączniki: 

1. Wzór formularza oferty. 


