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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: Ubrania i buty oraz środki ochrony osobistej do pracy w 
terenie: 

- 2 sztuki: kurtka przeciwdeszczowa z kapturem: wodoodporna (3-warstwowy materiał z membraną 
10000mm, test 3h pod 100 l/h/m² szczelne szwy), hydrofilowa membrana, suwaki pod pachami, 
elastyczny materiał - rozmiar M (1 sztuka) i rozmiar L (1 sztuka) 

- spodnie terenowe z lekkiej, szybkoschnącej tkaniny, profilowane kolana, co najmniej 2 kieszenie 
zapinane na suwak, wzmocnione kolana – rozmiar M (1 sztuka) i rozmiar L (1 sztuka) 

- buty terenowe, niskie, rozmiar 38 (1 sztuka) i 39 (1 sztuka)  

- polar (gęstość 200 g/m2), rozmiar M  (1 sztuka)  i  L  (1 sztuka)  

- Koszulka z krótkim rękawem, materiał oddychający – rozmiar M/L - - 2 sztuki 

- kalosze bez podszewki, półdługa cholewa rozmiar 39 (1 sztuka)  i 44 (1 sztuka) 

- peleryna/poncho - rozmiar L (1 sztuka)  i XL (1 sztuka) 

- skarpety – rozmiar 38-39 (2 sztuki) i 42-44 – 2 sztuki (skarpety odporne na przetarcia, oddychające, 
przeznaczenie: treking 

- 2 plecaki turystyczne o pojemności 45-55 l wykonane z nieprzemakalnego materiału odpornego na 
rozerwanie - wodoodpornego materiału typu CORDURA, rozbudowane kieszenie i komory różnych 
wielkości, pasy ściągające umożliwiające przytroczenie do zewnętrznej części plecaka ubrań, system 
wentylacji pleców, możliwość regulacji pasków w celu dostosowania do wzrostu użytkowania, 
elementy odblaskowe, miejsce na bidon, mocowanie kijków trekkingowych, pas biodrowy, pas 
piersiowy, pokrowiec przeciwdeszczowy, stelaż, system wentylacji pleców, system wentylacji szelek, 
wodoodporny, wyjście na kabel do słuchawek, wzmacniane dno. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rozmiaru dostarczonych ubrań i obuwia.  
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Termin realizacji zamówienia: Ubrania i buty do pracy w terenie 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. 

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

9. Załączniki: 

1. Wzór formularza oferty. 


