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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 elementów systemu nawodnienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:  

- kolano PE proste 90 st.25mm x 25mm x 6 sztuk 
- trójnik PE równoprzelotowy 25mm x25mm x25mm x 3 sztuki 
- złączka PE z gwintem zewnętrznym 25 mmx 3/4” x 1sztuka 
- złączka PE z gwintem zewnętrznym 25 mmx 1/2” x 4sztuka 
- rura PE do wody 120 mb 25 mm 
- kurek kulowy do wody gwint w/w 1/2”x 8 sztuk 
- trójnik nakrętny 3/4”ocynkowany x 1 sztuka 
- trójnik nakrętny 1/2”ocynkowany x 4 sztuki 
- złączka wkrętna równoprzelotowa 1/2”ocynk x 8 sztuk 
- złączka wkrętna równoprzelotowa 3/4”ocynk x 2 sztuki 
- taśma teflonowa x 2 sztuki 
 

Termin realizacji zamówienia: Urządzenia należy dostarczyć do dnia 10.11.2018. 

3. Kryterium wyboru: cena. 

4. Numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 
534 994 576. 

5. Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego, należy złożyć do dnia 09.11.2018 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 –nawodnienie”. 

6. Wybrany Oferent zostanie powiadomiony mailowo o wyborze oferty do dnia 09.11.2018 do godziny 15:00. 

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. 
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