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Szczecin,dnia06 listopada2014 roku
Zapytanie ofeńowe nr 2I2O14
SzanowniPaństwo,
w związkuz rea|izaĄąplanuprodukcjiwarsztatówszko|nychna 2015 rok w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, zapraszamy do z|oŻeniaofeńy na dostawę
materiału
nasadzeniowego.
|.

Zamawiający
CentrumEdukacjiOgrodniczej
ul. Bata|ionÓw
Chłopskich
115
7O-76ASzczecin

ll.

opis przedmiotuzamówienia
1. Przedmiotemzamowienia jest Dostawa sadzonek, nasion, części
przetrwalnikowych roś|inozdobnych i warzyw zgodnie z poniŻszą
specyfikacją.
2. Dostawaobejmuje:
Częśćpierwsza zamówien ia

Wyszczególnienie
NasionaWarzvwuprawianycŁl
z rozsadv
1 . Por
2 . Seler korzeniowy
3.
Rzodkiewka
Lp.

4.
5.
6.

Sałatamasłowagłowiasta

8.
9.

Fasola szparaoowa

Ilość
3 op. po 10000szt.

4 op. po 10000 szt.

2 oo.po 25000szt,
3 op. po 5 oram

oqÓrek szklarniowv
Pomidorszklarniowy
7 . Paprvkaszklarniowa
Nasiona warzywgruntowvch
7 . ogórek gruntowy

1500szt.
6000 szt.
1000szt.

Koperoorodowv
1 0 . Pietruszkakorzeniowa
1 1 . Zioła(mix)

1ko

0,5 kg

2ks

1ko
30 op. po 2 oramv

tęl. 91 46łf-379; fax 91 46Lf-379; e-mail zsogr@miasto'szczecin.pl'w.w.w'ceogr.edu.pl
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1 2 . Warzvwa dvniowate
(roszponka'ruko|a'endvwia)
1 3 . Warzvwaliściowe
Naslbna kwiatów rabatowvch
1 4 . D a h l ia
1 5 . Gazania
1 6 . Lobelia

1 7 . Petunia
1 8 Salvia
1 9 . Taoetespatula
20. Taoeteserecta
2 1 . Impatienswaleriana
Nasionabvlin
22. Zatrwianwrebnv
23. Dianthus
24. Gailardia
25. Campanula
26. D e l phinium
Cebulei bulwv
27 Krokosmia

28. Pustvnnik
waskolistnv
29. Liatrakłosowa

30. Jaskieraziatvcki

Sadzonki kwiatów rabatowvch i balkonowvch
3 1 . Begoniasemp.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Pelarooniarabatowa
Pelargoniabluszczolistna
Pe|aroonia
o |iściach
ozdobnvch
Pelarooniaanielska
Pelarqoniaanoielska

Helioptropium

Sanvitalia

Suńinia
MiniSurfinia

4 1 . Kocanka

42.
43.
44.
45.
46.

Glechoma
Fuchsia
Diascia

Echinacea
lpomea

15 oo. oo 5 qram

15 oo. oo 2 oramv
1000szt.
1000szt.
1000szt.
otoczkowane
1000szt.
otoczkowane
4000 szt.
3000 szt.
2000 szt.
1000szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
150szt.

50 szt.

50 szt.
500 szt.
12000szt.
4500 szt.
2000 szt.

200szt.

200 szt.
2OA szt.
2OOszt.
2OA szt.
400 szt.
200 szt.
300 szt.
'100szt.
500 szt.
100szt.
100szt.
100 szt.

tel. 91 461f-379;fux 91 4612-379;e-mailzsogr@miasto.szczecin.pl.
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Lantana

48. Nemezja
49. Begoniabulwiasta
Sadzonka chryzantemy
50. Chryzantema
cięta Santini

5 1 . Chrvzantema drobnokwiatowaoorodowa

100szt.
100szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.

Częśćdruga zamówienia
Lp. Wyszczególnienie
Sadzonkichryzantem
1 . Chryzantema
cięta
2 . Chryzantemadrobnokwiatowa
3. Chryzantemawie|koi średniokwiatowa
Kwiatv dwuletnie
4.
Prymula
5.
Bratek

6.

Róine

Stokrotka

Poinsecia
Kwiatvcebulowe,bulwiastei sadzonki bvlin
8. Tulipan
9.
Dziurawiecbarwierski
1 0 . Mieszankadziesięciuoatunkówbv|in
1 1 . Cyklamen
Warzywa
12. Czosnek
1 3 . Cebulana szczvpior
Sadzonki roślinsadowniczvch
1 4 . Truskawkabalkonowa
1 5 Poziomka
7.

lIość

6000 szt.
4500 szt.
4000 szt.
5000 szt.
7000 szt.
500 szt.
1100szt.
1000szt.
50 szt.
1500szt.
500 szt.
1 5k o
1500ko
150szt.
100szt

oferent zabawiązĄe się zarganizowaćdostawętowaru własnymtranspońem
|ubz|ecićdostawęinnemuprzewoŹnikowi
na koszt i ryzykooferenta.
4 . Towar ma być dostarczonyprzez oferenta na koszt własnyw orygina|nych
opakowaniach. oferent ponosi całkowitą odpowiedzja|ność
za wady
jakościowei i|ościowedostarczonego towaru oraz wsze|kie wynikające
z tegotytułuskutkiprawne.

tel. 91 46l2-379;fax 91 46lf-379;e-mail
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5 . ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegółów dostawy pod

wzg|ędem doboru odmian zamawianych gatunków roś|inoraz ilości
poszczegó|nych
elementówzamÓwieniate|efonicznie,
co najmniejna dwa dni
przedzłożeniem
zamowienia

ilt.

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

Szczecinie,

2. termindostawy:
- częścipierwszejod25 stycznia2015rokudo 30 marca2015 roku;
- części
drugiejod25 czerwca2a15rokudo 15 |istopada2015
roku;
3. oferent ma obowiązek informowaó zamawiającego o zmianach
dotyczących poszczegó|nych gatunków i
odmian materiału
nasadzeniowego
nie póŹniejniz do 30 dni przedterminemdostawy.

tv. Warunki płatności:
1. zapłataza wykonaniedostawybędziezrea|izowanana podstawierachunku
|ubfakturyprawidłowo
wystawionejpo zrea|izowaniudostawyprzedmiotu
zamówienia;
2. uregu|owaniepowyiszej na|einościnastąpiprze|ewemna konto oferenta
w terminie14 dniod datyotrzymania
fakturylub rachunku.
V.

Specyfikacja dokumentacji,którq oferent musi dołączyćdo ofeńy:
1. wypełniony
drukstanowiącyzałączn|k
nr 1 _,,Formularz
ofertowy'';
_
2. wypełnionydruk stanowiący załączniknr 2
,,Ka|ku|acjacenowa dla
zamówienia','
3. wypełnionydruk stanowiący załąezniknr 3 - ,,oświadczenieoferenta
o brakupowiązańosobowychi kapitałowych,';
4. dokumentypotwierdzoneza zgadnośćz oryginałemdotyczącenumerów
NIP,REGON,PKD.

vl.

odrzucenie ofeń
Zostanąodrzuconeofertytych oferentów,którzy:
1. nie spełniają
warunkowudziałuw zapytaniuofertowym,
2. nie załącząWymaganychdokumentów,
3. załącządokumentyprzygotowane
niezgodniez 'Wmaganiamiokreślonymi
w zapytaniuofeńowym.

tęl. 91 46lf-379;fax 91 461f-379;e-mail
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Kryteriumoceny ofeń
oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego,zgodnie
z poniŻszymkryterium:
cena - całkowitykoszt za wykonanieprzedmiotuzamówienia
Najnizsza oferta otrzyma 100 punktów' natomiast pozostałe oferty
proporcjona|nie
na podstawieWzoru:(cena najnizszejofeńy / cena badanej
oferty)x 100. oferent możezaproponowaótylkojedną cenę całkowitą
i nie
mozejej zmieniÓ po ztazeniuoferty.

Vll|.

Termini miejsce składaniadokumentów:
1. wymaganedokumenty
nalezyskładaćdo dnia 30 |istopada2014 rokudo
godziny15""w sekretariacieCentrumEdukacjiOgrodniczejw Szczecinie,
ul. Bata|ionów
115,70_760Szczecin;
Chłopskich
2. oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której naleŻy
umieścić napis: Oferta na Dastawę sadzonek, nasion, części
przetrwa|nikowych roś|
in ozdobnyctl i warzyw;
3. kaŻdyoferent moŻezłoŻyctylkojednąofertę;
4. oferty powinny być przygotowanei złoŻonezgodnie z wymaganiami
zawańymiw niniejszymzapytaniuofeńowym;
5. ofeńawinnabyćsporządzona
w językupo|skim;
6. ofeńę nalezyzłoŻycw PLN;
7. wszystkiekosztyzwiązaneze złoŻeniem
ofeńy ponosioferent;
8' nie dopuszcza się składaniaofert częściowych;
9. konsekwencje niewłaściwego oznakowania i
złoŻenia oferty
w niewłaściwym
miejscu|ubterminieobciązająskładającego
ofeńę;
1O.osobauprawnionado kontaktów- Andrzej Fidos, tel. 91 4613922 |ub
e-mai|: a.fidos@ceoor.
edu.pl.
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Rozstrzygnięciepostępowaniaizlecenierea|izacjizamówienia
Postępowanie
ofeńowezostanierozstrzygnięte
do dnia 10 grudnia2o14 roku
do godziny 1500. o wynikach postępowaniaWszyscy oferenci zostaną
poinformowani
te|efonicznie
lub mai|owonĄpoiniej do dnia 12 grudnia2a14
roku do godziny 1500.W tym samym terminie,do podmiotuwybranego
W wyniku rozstrzygnięciapostępowania,zostanie skierowane z|ecenie
rea|izacjizamówienia z dodatkowymiinformacjamiwskazanymiW treści
niniejszegopostępowan
ia.

X.

lnformacjedodatkowe:
1. termin związaniaofeńą wynosi 30 dni ka|endarzowych
od daty składania
ofert;
2' Zamawiającyzastrzega sobie prawo do uniewaznienianiniejszego
postępowania,
w całości
lub części,bez podaniaprzyczyn',
3 . w przypadku, gdy ofeńa cenowa złoŻona przez oferenta będzie
przekraczaćkwotę,jaką Zamawiający zamierza przeznaczyó na rea|izację
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia
dodatkowychnegocjaij z oferentem,którego oferta zostanie Uznanaza
najkorzystniejszą.
w wynikunegocjacjidojdziedo zmianytreści
Jeś|i
ofeńy,
jest
Oferent zobowlązany
złoŻycofeńę ostateczną w terminie trzech dni
kaIendarzowychod dnia zakonczenia negocjacji;
4 . Oferentzobowiązujesię do traktowaniawsze|kichinformacjiwynikających
z niniejszego zapytania ofeńowego jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
lnformacjedotyczące faktu złoŻeniaoferty, przeprowadzenianegocjacji
handlowychoraz zawartych umów mogą być udzielane przez oferenta
jedynie po uzyskaniu pisemnejzgody ZamawiĄącegona przekazywanie
osobomtrzecimIubpub|ikację
takichinformacji.

OR

{)srodniczej

ńska
Podpis i pieczątkaDyrektora
Centrum EdukacjiOgrodniczej

tel. 91 4612-379;fax 91 46If-379; e-mail zsogr@miasto.szczecin.Pl,www. ceogr.edu.pl
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Załączniknr 1 do Zapytania ofeńowego

miejscowośćidata

FORMULAM OFERTOWY
CentrumEdukacjiOgrodniczej
115
ul. BatalionówChłopskich
7A-76A Szczecin
Ja/My,nizejPodPisanY/PodPisani
działĄącw imieniui na rzecz:
':"""""""

(pełnanałntaoferenta)
(adressiedzibYOferenta)
REGON

.....--..-..
Nr kontabankowego:
nr telefonu
nr faxu
e-mail

www. ceogr.edu.pl
tęl. 91 461f-379:fax91 46lf-379;e-mail zsogr@miasto.szczecin.p1,
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w odpowiedzina zapytanieofertowe,składamlskładamy
poniŻsząofeńę.
1. oferuję/oferujemy
cenę _ całkowitykoszt dostawy przedmiotu zamówienia
okreś|onego
W zapytaniuofertowym,
w wysokości:
w tymobowiązującypodatekVAT w wysokości...

) PLN brutto,

Ponadtooświadczam/oświadcz
amy,Że
1.zobowiązĄę się/zobowiązujemysię do rea|izaĄi przedmiotu zamowienia
zgodniezwymaganiamizawartymiw przedmiotowym
zapytaniuofeńowym;
2.zapoznałemsię|zapozna|iśmy
się z przedmiotem,warunkami zamówienia
je;
i akceptuję/akceptujemy
3'spełniam/spełniamy
wszystkie wymagania dotyczące oferenta, okreś|one
w zapytaniuofertowym;
4.akceptuję/akceptuj
emy termin i warunki r ea|izaĄidostawy.

Podpis Oferenta

tel. 91 46Lf-379;fax 91 4612-379;
e-mailzsogr@miasto.szczecin.pl,
www. ceogr.edu.pl
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Załączn|knr 2 do Zapytania ofeńowego

KALKULACJA CENOWA DLA ZAMOWTENIA
Nazwa

Ilość

Koszt całkowity
brutto(PLN)

Częśćpierwsza zamówienia
Nasionawarzry uprawianych
z rozsady
Nasionawarzry gruntowych
NasionaKwiatówrabatowych
Nasionabylin

Cebulei bulwv

Sadzonki kwiatów rabatowych
i balkonowvch

Sadzonkichryzantem

Częśćdruga zamówienia
Sadzonkichryzantem
Sadzonki kwiatówdwu|etnich

Kwiatycebulowe,bulwiastei sadzonki
bylin
Warzywa
Sadzonki roślinsadowniczvch

Razem

podpis Oferenta

.ii
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Załączniknr 3 do Zapytaniaofertowego

oŚwlłoczENIE oFERENTA
o BRAKU PoWlĄzAŃ osogowYcH l KAPITAŁoWYCH

Dotyczy zapytaniaofeńowegonr 2l2o14
W związkuze z|pŻeniemofertydla CentrumEdukacjiogrodniczejw Szczecinie na
dostawęmateriału
nasadzeniowego'
oświ
adczam/oświ
adczamy,
jestem/nie
jesteśmy
ze nie
powiązanylpowiązani
osobowo|ubkapitałowo*
z Zamawiającym'
CentrumEdukacjiogrodniczej,ul. Bata|ionów
Chłopskich
115,70_760Szczecin.
Powiązania,o którychmowa,polegająw szczegó|ności
na:
1. uczestniczeniu
w spółce,jakowspó|nikspółkicywi|nej|ubspółkiosobowej;
2. posiadaniuco najmniej1oo/o
udziałÓwlub akcji;
pełnieniu
3'
funkcjiczłonkaorganunadzorczego|ubzarządzĄącego,prokurenta,
pełnomocnika;
4' pozostawaniu W związku małzeńskim'w stosunku pokrewieństwa |ub
powinowactwa
w liniiprostej,pokrewieństwa
lub powinowactwa
w |iniibocznej
do drugiegostopnialubw stosunkuprzysposobienia,
opiekilub kurateli.

mieiscowość
idata

podpis Oferenta

*Puez powiązania kapitałowe
|ub osobowe rozumie się wzajemne powiązania. między Zamawiającym lub osobami
upowaznionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego |ub osobami wykonującymi w imieniu ZamawiĄącego
czynnoŚc|związanychz przygotowaniemi przeprowadzeniemprocedurywyboru ofeńy a oferentem

tel. 91 46rf-379;fax 91 4612-379e-mailzsogr@miasto.szczecin.pl,
ww.w.ceogr.edu.pl
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