Mikołów, 14 lutego 2022 r.

ZAPYTANIE O CENĘ
„Śląski Ogród Botaniczny” - Związek Stowarzyszeń w Mikołowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie
oferty cenowej na zakup i dostawę PŁYT TARASOWYCH I KOSTEK BETONYCH (wymagania poniżej), w ramach
realizacji projektu Rozbudowa kolekcji siedliskowej (etap V) oraz założenie kolekcji ozdobnych bylin polskich
(etap I), dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Płyty tarasowe
Wzór – Viva firmy Bruk (lub odpowiednik z innej firmy)
Kolor – light
Ilość – 40 kompletów* (5 palet)
*Jako komplet rozumie się zestaw 3 płyt o rozmiarach jak na rysunku poniżej.

2. Kostki betowe
Wzór – Nostalite firmy Polbruk (lub odpowiednik z innej firmy)
Kolor – żółty
Grubość – 4 cm
2
Ilość – 54 m
Maksymalny czas realizacji dostawy nie może przekraczać 8 tygodni od daty złożenia zamówienia.
Ceny dostawy i rozładunku należy nie wyszczególniać jako osobnej pozycji w ofercie (koszt ten należy
uwzględnić w cenie płyt i kostek).
Oferty na załączonym wzorze proszę składać w sekretariacie Śląskiego Ogrodu Botanicznego lub drogą
elektroniczną na adres k.galej@sibg.org.pl (oferta koniecznie w postaci załącznika w formacie pdf.) do 1 marca
2022 r. do godz. 10:00.
Odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące niniejszego zapytania udzielać będzie Pani Katarzyna Galej-Ciwiś
(tel. 694 803 548)
Z poważaniem,
Katarzyna Galej-Ciwiś
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Załącznik nr 1.
........................

nazwa Oferenta

data

OFERTA CENOWA

Poniżej przedstawiam ofertę cenową dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego, w odpowiedzi na zapytanie z 14 lutego
2022 r. dotyczące zakupu i dostawy PŁYT TARASOWYCH I KOSTEK BETONYCH, w ramach realizacji projektu
Rozbudowa kolekcji siedliskowej (etap V) oraz założenie kolekcji ozdobnych bylin polskich (etap I),
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Poniższa wycena zawiera koszt transportu i rozładunku na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego (ul. Sosnowa 5
w Mikołowie).

Nazwa towaru

Cena netto*

Cena brutto*

1. Płyty tarasowe
Wzór - Viva firmy Bruk (lub odpowiednik z innej firmy)
Kolor – light
Ilość – 40 kompletów (5 palet)
2. Kostki betowe
Wzór – Nostalite firmy Polbruk (lub odpowiednik z innej firmy)
Kolor – żółty
Grubość – 4 cm
2
Ilość – 54 m
SUMA

*Proszę podać cenę łączną za wskazaną liczbę kompletów lub m2

.....................................................
pieczątka i podpis Oferenta

