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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 

Opis materiału 
jednostka 
miary 

drut elektryczny zasilający do elektrozaworów pięciożyłowy podziemny y5x1,5 [m] 20 

wąż pocący się długość 30 m, z zakuciami, fi 3/4" lub 1/2" [szt.] 4 

wąż pocący się długość 100 m fi 3/4" lub 1/2" [szt.] 6 

końcówki do węża pocącego 12 

trójnik skręcany do rury PE fi 25 mm z końcówkami [szt.] 2 

kolanko skręcane do rury PE fi 25 mm z końcówkami [szt.] 1 

zawór kulowy do rury PE fi 25 mm z końcówkami [szt.] 2 

Nypel rury PEX 25 mm x 3/4 mosiężny [szt.] 3 

Trójnik na kran rozgałęźnik 3/4 cala z zaworami - metalowy [szt.] 3 

Złączka naprawcza do rur PE fi 25 [szt.] 4 

Trójnik równoprzelotowy 25 x 25 x 25 [szt.] 3 

Trójnik z gwintem zewnętrznym 25 x ½ x 25 [szt.] 5 

Kolanko z gwintem zewnętrznym 25 x ½  [szt.] 4 

Zawór gwint w/w ½  ("motylek") [szt.] 4 

Zawór gwint w/w ½  ("wajcha" - długie ramię rączki zaworu) [szt.] 4 

W ofercie należy uwzględnić koszty transportu. 

Termin realizacji zamówienia: Materiały 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 31.03.2020 do godziny 15.00 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 –

nawadnianie”. 

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

43-190 Mikołów. 
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7. Adres dostawy: Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, ul. Księżogórska 90a, 41- 922 Radzionków. 

8. Załączniki: 

1. Wzór formularza oferty. 


