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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 środków ochrony roślin: 

 stymulator wzrostu i rozwoju roślin, opakowanie 2 kg -  poprawiający ukorzenianie się 

sadzonek, stymulujący wzrost i rozwój roślin po przesadzeniu do doniczek, poprawiający 

jakość roślin, stosowany poprzez opryskiwanie, podlewanie lub moczenie korzeni w 

roztworze środka 

 Preparat stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów 

jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) – 5 l 

 Utrwalacz do oprysku o działaniu zwilżającym, który zwiększa przyczepność oprysku do 

roślin, zabezpieczając przed niepotrzebnym spływaniem preparatu na ziemię – 1 l 

 Bezchlorkowy nawóz NPK z łatwo i szybko przyswajalnym azotem saletrzanym i aktywnym 

fosforem, a także potasem, magnezem i siarką oraz mikroelementami, nawóz posypowy – 

5 kg 

 środek owadobójczy w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu 

kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w uprawie roślin 

doniczkowych, działający na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie oraz systemicznie – 

200 ml. 

 

Termin realizacji zamówienia: 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 – środki 
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ochrony roślin”. 

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. 


