
 

 

Mikołów,26.09.2015r.  

             

ZAPYTANIE O CENĘ  

NA ZAKUP I DOSTAWĘ ODZIEŻY ROBOCZEJ  

 

I. Zamawiający: 

Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń 

Ul. Sosnowa 5, 43-900 Mikołów 

NIP: 635-168-17-50  

II. Opis przedmiotu zapytania  

Przedmiotem zapytania jest zakup  i dostawa odzieży roboczej (20 kompletów) do Śląskiego Ogrodu 

Botanicznego w Mikołowie, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do oferty cenowej.  

III. Istotne warunki zamówienia 

A. Oferta powinna zawierać cenę ceny jednostkowe oraz całości brutto  

B. Kolor odzieży roboczej zostanie ustalone z Wykonawcą po podpisaniu umowy  

III. Opis sposobu przygotowania oferty:  

Oferta powinna zawierać:  

1. Datę sporządzenia 

2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu 

IV. Forma złożenia oferty:  

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na niżej 

podany adres: 

Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń  

ul. Sosnowa 5,  

43-190 Mikołów 

sibg@sibg.org.pl 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie.  

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej  

na adres p.bubla@sibg.org.pl (w tytule maila proszę podać „Zapytanie o cenę na zakup 

odzieży roboczej”) pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście (w kopercie z dopiskiem 

Zapytanie o cęnę na zakup odzieży roboczej”) na adres siedziby Zamawiającego:  

Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń  

mailto:sibg@sibg.org.pl
mailto:p.bubla@sibg.org.pl


 

 

ul. Sosnowa 5,  

43-190 Mikołów 

2. Termin składania ofert: 28.10.2015r. do godz. 9.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

VI.  Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie są złożyć wraz z ofertą – wykonawcy: 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą: 

1. Wypełnionego formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania o cenę, 

VII. Dodatkowe informacje  

Dodatkowych informacji udziela Patryk Bubła pod adresem e-mail: p.bubla@sibg.org.pl 

 

Z poważaniem,  

 

 

Patryk Bubła  
z-ca dyrektora Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego ds. administracyjno-
technicznych 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

ZESTAWIENIE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ODZIEŻY ROBOCZEJ:  

Lp. Charakterystyka  Ilość szt./par Dodatkowe informacje 

1. Kurtka nieprzemakalna z podpinka 
polarową (typu 3 w 1) – kurtka 
przeznaczona do ochrony przed 
deszczem, wiatrem, zimnem i wilgocią, 
nieprzemakalna, oddychająca, z 
możliwością odpięcia podpinki polarowej i 
noszenia każdej części osobno.  

a) damska: 
b) męska: 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 szt.  
15 szt.  

 

2. Spodnie nieprzemakalne - spodnie z 
materiału wodoodpornego 

a) damska: 
b) męska: 

 
 
 
5 szt.  
15 szt. 

 

3. Kurtka przeciwdeszczowa – poncho 
 
a) damska, rozmiar uniwersalny 
b) męska, rozmiar uniwersalny 

 
 
5 szt.  
15 szt. 

 

4.  Komplet przeciwdeszczowy - kurtka z 
kapturem i ściągaczem oraz spodnie do 
pasa  

a) damska: 
b) męska: 

 
 
 
 
5 szt.  
15 szt. 

Kurtka: zapięcie na 
suwak z dodatkową 
zakładką  zasłaniającą 
szczeliny suwaka przed 
dostaniem się deszczu i 
wiatru; dwie kieszenie w 
dolej część kurtki z 
zakładkami 
zabezpieczającymi przed 
dostaniem się do nich 
wody; regulacja rękawów; 
system wentylacji pod 
pachami zapewnia 
niezbędną cyrkulację 
powietrza; 
Spodnie: wykończone w 
pasie rozciągliwą gumką 
co umożliwia lepsze 
dopasowanie; regulacja 
nogawek  do zapewnienia 
lepszej ochrony przed 
wiatrem 
 

5.  Płaszcz przeciwdeszczowy długi – kaptur z 
ściągaczem 

a) damska, rozmiar uniwersalny 
b) męska, rozmiar uniwersalny 

 
 
 
5 szt.  
15 szt. 

 

6.  T-shirt z krótkim rękawem – bawełniany  

a) damska: 
b) męska: 

 
 
5 szt.  
15 szt. 

 

7. Szalik polarowy   



 

 

a) damska, rozmiar uniwersalny 
b) męska, rozmiar uniwersalny 

 
5 szt.  
15 szt. 

8. Czapka zimowa – bawełniana lub polarowa 

a) damska, rozmiar uniwersalny 
b) męska, rozmiar uniwersalny 

 
 
5 szt.  
15 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

FORMULARZ CENOWY:  

Lp. Oznaczenie asortymentu 
Ilość 

szt./par 

Cena netto za 

1 szt./parę  

(w zł) 

VAT  

(w %) 

Cena netto z kolumny 

4 x liczba sztuk/ par z 

kolumny  3 +należny 

podatek VAT (w zł) 

1 2 3 4 5 6 

1. Kurtka nieprzemakalna z 
podpinka polarową (typu 3 w 
1) – kurtka przeznaczona do 
ochrony przed deszczem, 
wiatrem, zimnem i wilgocią, 
nieprzemakalna, 
oddychająca, z możliwością 
odpięcia podpinki polarowej i 
noszenia każdej części 
osobno.  

a) damska: 
b) męska: 

    

2. Spodnie nieprzemakalne - 
spodnie z materiału 
wodoodpornego 

a) damska: 
b) męska: 

    

3. Kurtka przeciwdeszczowa – 
poncho 
 
a) damska, rozmiar 
uniwersalny 
b) męska, rozmiar 
uniwersalny 

    

4. Komplet przeciwdeszczowy - 
kurtka z kapturem i 
ściągaczem oraz spodnie do 
pasa  

a) damska: 
b) męska: 

    

5. Płaszcz przeciwdeszczowy 
długi – kaptur z ściągaczem 

a) damska, rozmiar 
uniwersalny 
b) męska, rozmiar 
uniwersalny 

    

6.  T-shirt z krótkim rękawem – 
bawełniany  

a) damska: 
b) męska: 

    



 

 

7. Szalik polarowy 

a) damska, rozmiar 
uniwersalny 
b) męska, rozmiar 
uniwersalny 

    

8. Czapka zimowa – bawełniana 
lub polarowa 

a) damska, rozmiar 
uniwersalny 
b) męska, rozmiar 
uniwersalny 

    

6. Suma pozycji 1-8 z kolumny 6 …………………………….. 

(słownie:………………………………………………………… 

……………………………………………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


