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Szczecin, dnia 06 listopada 2014 roku

Zapytanie ofeńowe nr,| 1201 4

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją p|anu produkcji warsztatów szko|nych na 2015 rok w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, zapraszamy do złoŻenia oferty na dostawę
materiałów do produkcji ogrodniczej

|, Zamawiający

Centrum Edukacji Ogrodniczej
u|. Bata|ionÓw Chłopskich 1 15
70-760 Szczecin

ll. opis przedmiotu zamówienia

1' Przedmiotem zamówienia jest Dostawa podłoży ogrodniczych,
nawozów, doniczek i pojemników wiszących oraz środków ochrony
rośl i n zgod n ie z poniŻszą specyfikacją.

2. Dostawa obejmuje:

Część pierwsza zamówienia

A. Nawoz[
- nawoz o kontro|owanym działaniu PLANTACOTE - 75 kg;
- nawÓz wieloskładnikowy rozpuszcza|ny w wodzie _7111l35 _ 125 kg
- nawóz wielosktadnikowy rozpuszczalny w wodzie - 15l9l25 _ 125 kg;
- saletra wapniowa szklarniowa Calcynit - 250 kg.

B. Środki ochronv roś|in:
- Decis 1 op.l1 l;
- Mospilan 1 op./O,6 kg;
- Veńimec 2 op,l0,5 |;
- Topsin 2 op.l0,5l
- Bravo 1 op.l1 l;
- Roundup 2 op.l1l.
- Skarlacz 1 op./1k9.

tel. 91 46lf-379; fax 9l 4612-379; e-mail zsogr@miasto.szczecin.pl, www. ceogr.edu.pl



1fr^\ CEIvTwwI trcout<nul ogKoCDNICznr *fu ffi
WB'Ręn

\vtvl rJL' BATALI)N)W CHŁ)PSKICH ] 15, 70-760 SZCZECIN lxs[F.Fi'lii1frffi |W\ / -,. ' F-_ r(.<,. .: i .._! tŹ 
=:::-:":::,:,,::,:,:,,::W.

C. Opakowania:
- a 10 - czarne |ub brązowe 32 000 szt;
- q 12 - czarne |ub brązowe 15 000 szt.

D. Pojemniki wiszące z wieszakiem - brązowe |ub białe:
-A25-2000s2t.

E. Podłoia:
- do siewu i pikowania - 35 workÓw po 200 |itrow;
- do kwiatów rabatowych podtoze Ts-1 - 70 worków po 200 |itrow;
- do warzyw - 30 workÓw po 200 |itrow;
- do pe|argonii podłoze TS-2 - 60 workow po 200 |itrow;
- do kwiatów ba|konowych uprawianych w pojemnikach wiszących podłoze
TS-3 - 40 worków po 200 |itrów'

Cześć druga zamówienia

A. Opakowania:
- misa brązowa a21 _ 2100 szt;
- misa brązowa a23 - 1 100 szt;
- doniczka czarna 416 - 2000 szt;
- doniczka czarna @10 - 15000 szt.

B. Podłoze tońowe pod uprawe chryzantem i kwiatow dwuletnich:
- podłoze Ts.2 - 50 workow po 200 |itrow;
- podłoze Ts-3 - 50 workow po 200 |itrow;
- podłoze TS..| - 50 workow po 200 |itrow.

c. Podłoze do uprawy Poinsecji:
. podłoze cyk|amenowe - 5 workow po 200 litrÓw'

D. Nawozy rozpuszczalne w wodzie:
- saletra wapniowa szklarniowa - 250 kg;
. nawÓz wieIosktadnikowy rozpuszcza|ny w wodzie 7111l35 - 200 kg;
- nawÓz o kontrolowanym działaniu PLANTACOTE - 75 kg'
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E. Środki ochrony rośIin:
-  Vert imec 0,5 l -  2  op.;
- Mospi lan 0,6 kg - 2 op.;
- Decis 1l - 2 op.;
-  Bumper  1  l -  1  op. ;
-Tops in0,5 l -1op. ;
-B iosp in0,5 l -2op. ;
- Skarlacz - 2,0 kg;
-Fus i lade 1 l -2op. ;
-Afa lon 1 l -2op. ;
-Roundup l l -2op.

F.  Fo l ia:
- tunelowa dwusezonowa - 12x33 mb. - 2 rolki;
. fo|ia antykondensacyjna peńorowana 3,2x100 mb. . 2 ro|ki.

3. oferent zobowiązuje Się zorganizowac dostawę towaru wtasnym
transpońem |ub z|ecic dostawę innemu przewożnikowi na koszt i ryzyko
Oferenta.

4. Towar ma być dostarczony przez oferenta na koszt własny w orygina|nych
opakowaniach. oferent ponosi całkowitą odpowiedzia|nośĆ za wady
jakoŚciowe i i|ościowe dostarczonego towaru oraz wsze|kie wynikające
z tego tytułu skutki prawne.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do usta|enia szczegołow dostavvy pod
wzg|ędem i|ości poszczegÓ|nych e|ementów zamówienia te|efonicznie, co
najmniej na dwa dni przed złoŻeniem zamowienia'

ilL Termin i miejsce realizacji zamówienia:

1. miejsce dostawy: Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,
u|. Bata|ionów Chłopskich 115,70 - 760 Szczecin.

2. termin dostawy:
- częŚci pienruszej od 25 stycznia 2015 roku do 30 marca 2015 roku;
- części drugiej od 25 czenNca 2015 roku do 30 |ipca 2015 roku.

Ń
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V.

lV. Warunki płatności:

1. zaplata za wykonanie dostawy będzie zrea|izowana na podstawie rachunku
|ub faktury prawidłowo wystawionej po zrea|izowaniu dostawy przedmiotu
zamowienia;

2' uregu|owanie powyzszej na|eznoŚci nastąpi prze|ewem na konto oferenta
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.

Specyfikacja dokumentacji, którą oferent musi dołączyć do ofeńy:

1. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 1 -,,Formu|arz ofeńowy'';
2' wypetniony druk stanowiący załącznik nr 2 - ,,Ka|ku|acja cenowa d|a

zamówienia'';
3. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 3 - ,,oświadczenie oferenta

o braku powiązań osobowych ikapitałowych'';
4. dokumenty potwierdzone za zgodnośĆ z oryginałem dotyczące numerów

NIP,  REGON, PKD.

Odrzucenie ofert

Zostaną odrzucone ofeńy tych oferentów, ktorzy:
1' nie spełniają warunków udziału w zapytaniu ofeńowym,
2' nie załączą Wymaganych dokumentów,
3. załączą dokumenty przygotowane niezgodnie z Wymaganiami okreś|onymi

w zapylaniu ofertowym.

Kryterium oceny ofert

ofeńy zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie
z poniŻszym kryterium:

Cena - całkowity koszt za wykonanie przedmiotu zamówienia
Najnizsza ofeńa otrzyma 100 punktow, natomiast pozostałe oferty
proporcjonalnie na podstawie wzoru: (cena najnizszej oferty I cena badanej
ofeńy) x 100' oferent moŻe zaproponować ty|ko jedną cenę całkowitą i nie
moze jej zmienić po złoŻeniu oferty.

vt.

vil.

tel. 9l 4612-379; fax 9l 4612-379 e-mail zsogr@miasto.szczecin.pl, www. ceogr.edu.pl
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V|ll. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. wymaganedokumenty na|eŻy składac do dnia 30 |istopada 2014 roku do
godziny 15"" w sekretariacie Centrum Edukacji Ogrodnicze! w Szczecinie,
u|. Batalionów Chtopskich 1 15, 70_760 Szczecin;

2. oferta winna znajdowaĆ Się W zamkniętej kopercie, na której na|eŻy
umieściÓ napis: oferta na Dostawę podłozy ogrodniczych, nawozów,
doniczek i pojemników wiszących oraz środkÓw ochrony roŚ|in;

3. kaŻdy oferent moze złoŻyć ty|ko jedną ofeńę;

4' ofeńy powinny być przygotowane i złoŻone zgodnie z wymaganiami
zawartymi w niniejszym zapytaniu ofeńowym;

5' ofeńa winna byÓ sporządzona w języku po|skim;

6. ofeńę na|eŻy złoŻyc w PLN;

7. wszystkie koszty związane ze zlrcŻeniem ofeńy ponosi oferent;

8' nie dopuszcza się składania ofert częściowych;

9. konsekwencje niewłaściwego oznakowania i złoŻenia ofeńy
w niewłaściwym miejscu |ub terminie obciąŻają składającego ofertę;

1O.osoba uprawniona do kontaktow - Andrzej Fidos, tel: 91 4613922 lub
e-mail : a.f idos@ceoqr.edu. pl.

lx. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofeńowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 10 grudnia 2014 roku
do godziny 1500. o wynikach postępowania Wszyscy oferenci zostaną
poinformowani te|efonicznie lub mai|owo nĄpoŹniej do dnia ,l2 grudnia 2014
roku do godziny 1500. W tym samym terminie, do podmiotu wybranego
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, zostanie skierowane zlecenie
rea|izacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi W treści
niniejszego postępowan ia.

X. lnformacje dodatkowe:

1. termin związania ofeńą wynosi 30 dni ka|endarzowych od daty składania
ofert;

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewainienia niniejszego
postępowania, w całoŚci lub części, bez podania przyczyn;

tel. 91 4612-379; fax 91 461f-3'/9; e-mailzsogr@miasto.szczecin.pl, wrvw. ceogr.edu.pl

e\



CErvrrKO lvr E(D rJ 1(,E C I r O E Koco nry c zr,J

UL. BATALION)W CHŁOPSKICH ] ]5, 70-760 SZCZECIN

3.

4.

W przypadku, gdy ofeńa cenowa złoŻona przez oferenta będzie
przekraczać kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na rea|izaĄę
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia
dodatkowych negocjacji z oferentem, którego ofeńa zostanie Uznana za
najkorzystniejszą. JeŚ|i w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofeńy,
oferent zobowiązany jest złoŻyć ofertę ostateczną w terminie trzech dni
ka |enda rzowych od d n ia zakończenia negocjacj i ;
oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających
z niniejszego zapytania ofertowego jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
|nformacje dotyczące faktu zltoŻenia oferty, przeprowadzenia negocjacji
hand|owych oraz zawartych umów mogą byÓ udzie|ane przez oferenta
jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na przekazywanie
osobom trzecim |ub pub|ikację takich informacji.

pieczątka Dyrektora

tel' 91 46If-379; fax 91 46|2-379; ę-mail zsogr@miasto.szczecin.pl'.w.w.w. ceogr.edu.pl
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

miejscowoŚć i data

FORMULARZ OFERTOWY

Centrum Edukacji Ogrodniczej
u|. Batal ionów Chłopskich 115
70-760 Szczecin

JalMy, niŻej podpisany/podpisani

(pełna nazwa oferenta)

(adres siedziby Oferenta)

REGON

NIP

Nr konta bankowego:

nr telefonu

nr faxu

e-mail

tel. 9l 4612-379; fax 9l 4612-379; e-mail zsogr@miasto.szczecin.pl, www. ceogr.edu.pl
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w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, składam/składamy ponizszą ofeńę:

1.oferuję/oferujemy cenę - całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia

:*:::'::*: - :::r:: : :i:t"## * *lllf:::'
..) PLN brutto,

w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości '..

Ponadto oświadczam/oświadczamy, Że..
1.zobowiązuję się/zobowiązujemy Się do rea|izacji przedmiotu zamówienia

zgodnie zwymaganiami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofeńowym;
2.zapoznałem sięlzapozna|iśmy się z przedmiotem, warunkami zamówienia

i akceptuję/akceptujemy je;
3.spełniam/spełniamy wszystkie wymagania dotyczące oferenta, okreś|one

w zapytaniu ofeńowym;
4. akceptuję/akceptujemy term i n i wa ru n ki rea|izaĄi d ostawy.

Podpis Oferenta

tel. 9l 4612-379; fax 91 4612-379; e-mail zsogr@miasto.szczecin.pl, www. ceogr,edu.pl
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Załącznik nr 2 do Zapylania ofertowego

KALKULACJA CENOWA DLA ZAMOWIENIA

podpis Oferenta

Nazwa l lość Koszt całkowiĘ
brutto (PLN)

częśó pierwsza zamówienia

Nawozy

Srodki ochrony roŚ|in
Doniczki
Pojemniki wiszące z wieszakiem
Podłoza

częśó druga zamówienia

Opakowania
Podłoza torfowe pod uprawę
chrvzantem i kwiatów dwu|etnich
Podłoze do uprawy Poinsecji

Nawozy tozpuszczalne w wodzie

Srodki ochrony roś|in

Folia

Razem

tel. 9l 4612-379 fax 91 4612-379; e-mail zsogr@miasto.szczecin.pl, ww\ry'. ceogr.edu.pl
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

OSWIADCZENIE OFERENTA
o BRAKU PoWlĄzAŃ osoeovvYcH I KAPlTAŁovVYcH

Dotyczy zapytania ofeńowego nr 112014

W związku ze złoŻeniem ofeńy dla Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie na
dostawę materiału nasadzeniowego,

oświadczam/oświadczamy,
ze nie jestem/nie jesteŚmy powiązanylpowiązani osobowo |ub kapitałowo*

z Zamawiającym,
Centrum Edukacji ogrodniczej, u|. Bata|ionÓw Chłopskich 115, 70_760 Szczecin'

Powiązania, o których mowa, po|egają w szczegó|ności na:
1' uczestniczeniu w spółce, jako wspó|nik społki cywi|nej |ub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10%o udziałów |ub akcji;
3' pełnieniu funkcji czltonka organu nadzorczego |ub zarządzającego, prokurenta,

petnomocnika;
4' pozostawaniu W związku małieńskim, W stosunku pokrewieństwa |ub

powinowactwa w |inii prostej, pokrewieństwa |ub powinowactwa w |inii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowośc i data podpis Oferenta

*Przez powiązania kapitałowe |ub osobowe rozumie się wzajemne powiązania .między Zamawiającym |ub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego |ub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru ofeńy a oferentem

tel. 91 4612-379; fax 91 4612-379; e-mailzsogr@miasto.szczecin,pl, w\Mw. ceogr.edu.pl


