Mikołów, 26.05.2015r.

Zapytanie ofertowe
I. Zamawiający:
Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń
Ul. Sosnowa 5, 43-900 Mikołów
NIP: 635-168-17-50
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu ogrodniczego w tym: kosy
spalinowej, kosy spalinowej – plecakowej, kosiarki spalinowej, świdra
glebowego, według poniższych parametrów technicznych:
A. Parametry techniczne kosy spalinowej:
a) Moc silnika min. 2,8 KM - 2.1 kW
b) Pojemność 44,0 cm3
c) Podwójny uchwyt
d) W wyposażeniu tarcza i głowica
e) W wyposażeniu regulowane pasy nośne
B. Parametry techniczne kosy spalinowej – plecakowej:
a) Moc silnika min. 2,8 KM - 2.1 kW
b) Pojemność 45,7 cm3
c) Pojedynczy uchwyt
d) W wyposażeniu tarcza i głowica
C. Parametry techniczne kosiarki spalinowej
a) Silnik min.160cm3
b) Napęd z regulacją prędkości
c) Obudowa stalowa
d) Szerokość cięcia 51 cm

e) Koła łożyskowe
f) Centralna regulacja wysokości cięcia
D. Parametry techniczne świdra glebowego:
a) Silnika 2,1 KM – 1,5 kW
b) Pojemność 50,2 cm3
c) Regulacja obrotów 40:1
d) W wyposażeniu wiertła do świdra o średnicy 10 cm
E. W uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii produkcji,
odstępstwo od podanych wymiarów może wynieść +/- do 2%
F. Zamówienie obejmuje również transport materiałów.
G. Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe brutto oraz całości brutto.
III. Termin wykonania zamówienia
Termin zakupu przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym nie
później jednak niż do 15.06.2015r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
1. Datę sporządzenia
2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1. Posiadania
uprawnienia
do
wykonywania
określonej
działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – w tym zakresie warunkiem udziału
w postępowaniu jest wykonanie w ciągu ostatnich dwóch lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług
odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia – zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia – w tym zakresie jest warunkiem udziału
w postępowaniu jest oświadczenie o zasobach finansowych zapewniających
wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie
dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby
jednego warunku, decydować będzie wykluczeniem wykonawcy.
VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej
na adres m.malotta@sibg.org.pl lub sibg@sibg.org.pl (w tytule maila proszę
podać „Zapytanie ofertowe – Zakup sprzętu ogrodniczego”) pocztą, kurierem
lub też dostarczona osobiście (w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe –
Zakup sprzętu ogrodniczego”) na adres siedziby Zamawiającego:
Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń
ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
najpóźniej 05.06.2015r.
do sekretariatu ŚOB).

do

godziny

14.00

(decyduje

data

wpływu

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 08.06.2015 r., a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do godz. 14.00 w siedzibie
Zamawiającego oraz na stronie www.sibg.org.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny oferty Zamawiające może żądać od oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszono na stronie www.sibg.org.pl i wywieszono w
siedzibie Zamawiającego.

VII.

Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena – 100 %
Zamawiający wybierze ofertę, której cena nie przekracza kwoty jaką
przeznacza na realizację zadania.

VIII.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem
www.sibg.org.pl
IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji
p.bubla@sibg.org.pl

udziela

Patryk

Bubła

pod

adresem

e-mail:

Z poważaniem,
Marta Malotta
Specjalista ds. kolekcji i projektów
Śląskiego Ogrodu Botanicznego

