
 

 

 
Mikołów, 30 stycznia 2023 r. 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ 

„Śląski Ogród Botaniczny” - Związek Stowarzyszeń w Mikołowie zwraca się z prośbą  

o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę ciekłego azotu (wymagania poniżej),  

na potrzeby działalności Śląskiego Banku Nasion.  

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa transportem specjalistycznym ciekłego azotu wg. 

potrzeb Zamawiającego (tankowanie średnio 1 raz na 5 tygodni, w ilości 190 kg), w okresie od daty 

podpisania umowy do 30 grudnia 2024 roku. Zamawiający zastrzega możliwość wypowiedzenia 

umowy z miesięcznym wyprzedzeniem. 

Charakterystyka dostarczanej substancji: 

- ciekły azot (N2) 

- stężenie min. 99% 

- temp. topnienia (1013 hPa) – 209,86 ᵒC 

- temp. wrzenia (1-13 hPa) – 195,8 ᵒC 

- masa cząsteczkowa 28 g/mol 

- bezbarwna 

- bez zapachu 

 

Maksymalny dopuszczalny czas realizacji każdej dostawy - do 3 dni od złożenia zamówienia (nie 

uwzględniając sobót, niedziel i dni świątecznych wolnych od pracy). 

 

Azot ciekły nie będzie wykorzystywany przez Śląski Ogród Botaniczny do celów medycznych. 

 

Oferowana cena za 1 kg musi zawierać cenę zakupu ciekłego azotu i wszystkie koszty związane z 

transportem, w tym opłatę ADR z tytułu transportu materiałów niebezpiecznych oraz koszt 

napełniania zbiornika w siedzibie Zamawiającego. 

Oferowany ciekły azot musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (do każdej dostawy należy dołączać wyniki 

badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości). 

Dostawa ciekłego azotu do siedziby Zamawiającego odbywać się musi w dni robocze w godzinach 

8:00 – 14:00. 



 

 

 

Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego umieszczania zbiornika na ciekły azot przed siedzibą 

ŚOB celem zatankowania go. 

Ofertę (zawierającą cenę brutto za 1 kg) 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 10 lutego 2023 r. do godz. 12:00. 

Cena brutto za 1 kg azotu ciekłego będzie jedynym kryterium wyboru oferty. 

Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń  
ul. Sosnowa 5 
43-190 Mikołów 
NIP: 635-168-17-50 
e-mail: sibg@sibg.org.pl 
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Katarzyna Galej-Ciwiś (694 803 548) 
 
 
 

 

                Z poważaniem, 

 

                              Katarzyna Galej-Ciwiś 

 

 

 

 

 

 

 


