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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: drobny sprzęt i materiały do pielęgnacji roślin: 

Nazwa Ilość Opis 

gumy ściągające 8 mmx 80cm x 2szt (dopuszczalne inne 
rozmiary – do 10 cm różnicy na długość i 0,5 cm na 
szerokość) 2 

Gumy do zabezpieczenia 
transportu lekkich ładunków, 
zakończona haczykami 

gumy ściągające 4 mmx 25cm x 8szt  (dopuszczalne inne 
rozmiary – do 10 cm różnicy na długość i 0,5 cm na 
szerokość) 2 

Gumy do zabezpieczenia 
transportu lekkich ładunków, 
zakończona haczykami 

chwastownik ręczny 2 

Wyrywacz do chwastów ze stali 
chromowanej, z drewnianą rączką, 
długość – około 30 cm (do pracy w 
podniesionych grządkach)  

trytki 200 

Opaski zaciskowe 500x4,8mm, 

mocne 

Łopatka ręczna 4 

Mocna łopatka ręczna, zaostrzona, 
okrągły profil, umożliwiająca 
usuwanie uporczywych chwastów, 
rękojeść plastikowa, trzon i 
łopatka stalowa, do pracy w 
twardym gruncie 

grabki/kultywator 2 
Kultywator (3 ząbki) ręczny, krótki 
uchwyt 

podkładka pod kolana 2 

Podkładka z grubej warstwy 
odpornego polimeru, miękka, do 
podłożenia przy pieleniu 

wózek transportowy 1 

Wózek wykonany z aluminium i 

stali węglowej, do przewożenia 

towarów, składana platforma, 

gumowane koła o średnicy około 

160 mm (±10 mm). Wymiary 

wózka: 480 x 420 x 770 - 990 mm 

±50 mm; wymiary platformy: 480 
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x 250 mm ±50 mm. Waga wózka – 

do 4,5 kg. 

 

wózek transportowy platformowy  1 

Stalowy, do transportu 300 kg, z 

możliwością złożenia, wymiary 

wózka (±10 cm): 910 x 610 x 865 

mm, koła o średnicy 125 mm ± 20 

mm, platforma pokryta 

materiałem anytpoślizgowym 

(guma itp.) 

motyczka dwustronna 2 

Dwustronna motyczka ogrodowa z 
trójzębem i drewnianym 
trzonkiem 

sekator 2 

Sekator o długości około 21 cm 
(±10mm), waga około 200 g (±20 
g), maksymalna średnica cięcia 22 
mm lub większa. 

drobne narzędzia do pielęgnacji roślin w doniczkach  1 

Zestaw narzędzi z rękojeściami 
drewnianymi, do pielęgnacji roślin 
w doniczkach  
Widełki trójzębne – szerokość 40-
50 mm 
Widełki wąskie – dwuzębne - 
szerokość 30-40 mm 
Pazurki z czterema zębami - 
szerokość 40-50 mm 
Nóż 
Szpadelek do sadzenia - szerokość 
40-50 mm 

siatka rabatowa do rozsadników 1,2 x 50 m 1 
Plastikowa, wielkość oczka 15 mm 
x 15 mm, kolor zielony 

folia kubełkowa do wyłożenia rozsadników (2x20m) 2 

Wykonana z membrany odpornej 
na niekorzystne warunki 
atmosferyczne, nie 
przepuszczająca wilgoci 

Siatka cieniująca do szklarni 1 

siatka cieniująca, osłonowa na 
ogrodzenia 1,5-2x100-120m, 55-
60% zacienienia 

Agrowłóknina biała 
3 

 Agrowłóknina 1,6x 100m Zimowo-
Wiosenna 21g-23/m2, biała 

 

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 
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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 –drobny 

sprzęt i materiały do pielęgnacji 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. 


