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Mikołów, dnia 12.02.2019 r.
Upublicznione na stronie:
www.obmikolow.robia.pl

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 stołu laboratoryjnego o następującej charakterystyce:
- blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego
- kolor blatu – jasnoszary lub kremowy (do ustalenia po wybraniu oferenta)
- UWAGA - blat z jednej strony (długa krawędź) musi wystawać o 15 cm poza ramę
- stelaż może być wykonany w kształcie odwróconej litery T
- stelaż stalowy lakierowany proszkowo, kolor stelaża – srebrny
- stół na kółkach, przynajmniej dwa muszą posiadać hamulec
Schematyczny rysunek wraz z wymiarami:

Termin realizacji zamówienia: Należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.
Należy uwzględnić koszt dostawy (ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów) oraz podać cenę brutto
i netto.
3. Kryterium wyboru: cena.
4. Numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu
zamówienia: k.galej@sibg.org.pl, tel. 32 779 76 02 (Katarzyna Galej-Ciwiś).
5. Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych
i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski

zapytania ofertowego, należy złożyć do dnia 18.02.2019 do godziny 10.00 w sekretariacie Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów lub przesłać elektronicznie na
adres e-mail sibg@sibg.org.pl z dopiskiem „Oferta POIiŚ – stół laboratoryjny”.
6. Wybrany Oferent zostanie powiadomiony o wyborze oferty do dnia 19.02.2019 do godziny 17:00.
7. Adres Zamawiającego: Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń, ul. Sosnowa 5,
43-190 Mikołów.
8. Załączniki:
1. Wzór formularza oferty.

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych
i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski

