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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:  

kuweta 50x36x10cm        25 sztuk 

kuweta 50x36x12cm        25 sztuk 

 

Skrzynki do wysiewu nasion i transportu roślin produkowane z tworzywa o wieloletniej trwałości,  

odporne na warunki atmosferyczne, wytrzymałe, wzmocnione kołnierzem. Dopuszczalne ±2 cm 

w każdym wymiarze. 

 

paletodoniczki 76x76x70 - 24 kwadratowe doniczki o boku 76 mm w palecie   100 sztuk 

paletodoniczi 80x80x90 – 24 kwadratowe doniczki o boku 80 mm w palecie  100 sztuk 

doniczki produkcyjne kwadratowe twarde 70x70x70mm    2000 sztuk 

 

Paletodoniczki i doniczki produkcyjne powinny posiadać otwory umożliwiające odpływ nadmiaru 

wody. 

 

Termin realizacji zamówienia: Urządzenia 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 –skrzynki”. 

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

9. Załączniki: 

1. Wzór formularza oferty. 


