
 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
 
„Śląski Ogród Botaniczny” - Związek Stowarzyszeń w Mikołowie (Zamawiający) zwraca się z uprzejmą 
prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę materiału roślinnego do nasadzeń (lista 
poniżej) w ramach projektu SALUTE4CE, realizowanego ze środków Programu INTERREG dla Europy 
Środkowej. 
 
Tryb udzielania zamówienia publicznego  
Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie zapytania o cenę. Zamawiający dopuszcza składanie 
ofert częściowych - na krzewy (część 1) lub byliny (część 2). 
 
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 
- materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki 
szkółkarskiej, zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego 
nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki 
- system korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, nieprzerośnięty, odpowiedni dla 
danego gatunku, odmiany i wieku rośliny 
- rośliny muszą być zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych 
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego 
rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między częścią 
nadziemną a bryłą korzeniową 
- krzewy muszą mieć minimum dwa pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami (wysokość roślin w 
przedziale 20-60 cm) 
- byliny w doniczkach P-9 lub P-11  

 
Miejsce i termin dostarczenia zamówienia 
- koszt dostawy roślin w wyznaczone miejsca (Chorzów, ul. Bankowa oraz ul. Armii Krajowej) 
wliczony w cenę  
- realizacja zamówienia w połowie czerwca 2021 r. 
- o dokładnym terminie i miejscach dostawy (numery przy ulicach) zamawiający poinformuje 
wyłonionego Wykonawcę lub Wykonawców do końca maja 2021 r. 
 
Kryterium oceny ofert 
Cena będzie stanowić 100% kryterium wyboru. 
Przy dokonywaniu oceny komisja posłuży się następującym wzorem: 
 
C = (Cn / Co) x 100 pkt x 100%, gdzie: 
C – przyznane punkty; 
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;  
Co – cena oferty ocenianej (brutto). 

 
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: podatek od towarów i usług 
oraz transport i opakowanie. 
 
 



 

 

Składanie ofert 

Oferty (zawierające ceny brutto i netto za poszczególne pozycje z poniższej listy oraz cenę łączną netto 
i brutto za całość zamówienia) 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 27 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00.  
 
Kontakt 
Ewentualne pytania proszę kierować do Pani Katarzyny Galej-Ciwiś (tel. 694 803 548, 
k.galej@sibg.org.pl) 
 
 

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZAMAWIANYCH ROŚLIN: 

                                
Lp. 
 

Nazwa łacińska Nazwa polska Ilość sztuk 

 
KRZEWY LIŚCIASTE (część 1 zamówienia) 
 

miejsce dostawy – Chorzów, ul. BANKOWA  

 
 
 

1. Ribes alpinum ‘Schmidt‘ Porzeczka alpejska ‘Schmidt’ 240 
2. Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock‘ Śnieguliczka Chenaulta ‘Hancock’ 1500 

miejsce dostawy – Chorzów, ul. ARMII KRAJOWEJ  
1. Ribes alpinum ‘Schmidt‘ Porzeczka alpejska ‘Schmidt’ 84 

 

BYLINY (część 2 zamówienia) 
 

miejsce dostawy – Chorzów, ul. BANKOWA  

1. Sanicula europaea Żankiel zwyczajny 180 
2. Pyrola rotundifolia Gruszyczka okrągłolistna 90 
3.  Pulmonaria obscura Miodunka ćma 320 
4. Hepatica nobilis Przylaszczka pospolita 320 
5. Anemone nemorosa Zawilec gajowy 320 
6.   Galium odoratum Przytulia wonna 320 

miejsce dostawy – Chorzów, ul. ARMII KRAJOWEJ  

1. Levisticum officinale Lubczyk ogrodowy 3 
2. Salvia officinale Szałwia lekarska 4 
3. Mentha arvensis Mięta polna 4 
4. Thymus serpyllum Macierzanka piaskowa 4 

 
 
 

Z poważaniem, 
                              Katarzyna Galej-Ciwiś 

 
 

 


