
 
oznaczenie sprawy:  1 R/2020                                                                                             Radzionków, 09.06.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro 

(bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych) 

 

Zamawiający:  

Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń z siedzibą w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-190 

Mikołów, NIP 635-168-17-50, Regon: 278108970, Nr KRS 000016301  

zaprasza do złożenia oferty na: 

dostarczenie bloków skalnych, kamieni,  usunięcie karpin i wyprofilowanie skarpy oraz 

ścieżek, posadowienie bloków skalnych i kamieni na terenie Ogrodu Botanicznego  

w Radzionkowie 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) 30 sztuk bloków skalnych: 

- o wymiarze co najmniej 1 m (żaden z prostopadłych wymiarów nie może być 

mniejszy niż 1m), 

- z litego wapienia, dolomitu lub piaskowca,  

- odpornych na wietrzenie (nie lasujących się w warunkach atmosferycznych) . 

 

2) 250 ton kamieni: 

- o frakcji 0,3-0,5m,  

- z litego wapienia, dolomitu lub piaskowca 

- odpornych na wietrzenie (nie lasujących się w warunkach atmosferycznych),  

 

3) prace związane z wyprofilowaniem skarpy, transportem bloków skalnych  

i kamieni oraz ich sadowieniem na terenie tworzonego ogrodu skalnego: 

- usunięcie z powierzchni tworzonego ogrodu skalnego karpin, 

- wyprofilowanie w obrębie skarpy ścieżek, 

- wybranie gruntu i przygotowanie gniazd w miejscach wskazanych na rumosz skalny 

  i  głazy, 

- transport kamienia – rumoszu skalnego (250 ton) oraz bloków skalnych (30 szt.) na 

wskazane miejsce przeładunku, 

- załadunek na samochody do 3,5 t rumoszu skalnego (250 ton) oraz bloków skalnych 

(30 szt.) i dowiezienie w miejsca wcześniej wskazane i przygotowane na skarpie i, 

- usadowienie bloków skalnych na skarpie i ukształtowanie rumowisk skalnych na 

terenie tworzonego ogrodu skalnego, 

 

II. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2020 

III. Numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące 

przedmiotu zamówienia: 534 994 576 

IV. Istotne postanowienia umowy, która będzie zawarta z wykonawcą: - 

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

niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć do dnia 15.06.2020 do godziny 13.00 



w sekretariacie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie,  

ul. Księżogórska 90a, 41-922 Radzionków lub przesłać elektronicznie na adres e-mail 

ogrodradzionkow@sibg.org.pl 

VI. Adres Zamawiającego: Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, ul. Sosnowa 5,  

43-190 Mikołów 

VII. Załączniki: 

1. Wzór Formularza oferty 
 


