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Szczecin, dnia 24 listopada 2017 roku 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 

Szanowni Pa ństwo, 

w związku z realizacj ą  planu produkcji na 2018 rok - warsztatów szkolnych Centrum 
Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie - zapraszamy do z łożenia oferty na dostawę  
materia łu nasadzeniowego. 

I. Zamawiający 

Gmina Miasto Szczecin — 
Centrum Edukacji Ogrodniczej 
ul. Batalionów Ch łopskich 115 
70-760 Szczecin 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sadzonek, nasion, cz ęści 
przetrwalnikowych roś lin ozdobnych i warzyw zgodnie z poni ższą  
specyfikacj ą . 

2. Dostawa obejmuje: 

Pierwsza partia zamówienia 

Lp. Wyszczególnienie Ilość  
Nasiona warzyw uprawianych z rozsady 
1. Por - odmiana zimuj ąca w gruncie 3 op. po 10000 szt. 
2. Seler korzeniowy 4 op. po 10000 szt. 

3. Rzodkiewka — odmiana do uprawy wiosennej 
szklarniowej 2 op. po 25000 szt. 

4. 
Sa łata masłowa g łowiasta — odmiana do uprawy 
wiosennej pod os łonami 3 op. po 5 gramów 

5. 
Sałata lodowa krucha —odmiana do uprawy wiosennej 
pod os łonami 1 op. po 5 gramów 

6. Ogórek szklarniowy — odmiana do uprawy 
wczesnowiosennej szklarniowej 1500 szt. 

7 . Pomidor szklarniowy — odmiany tolerancyjne na zaraz ę  
ziemniaczaną  6000 szt.  

8 . Papryka szklarniowa — odmiana o owocach 
grubościennych do uprawy w gruncie i pod os łonami 500 szt.  

tel. 91 4612-379; fax 91 4612-379; e-mail ceogr@miasto.szczecin.pl , www.ceogr.edu.pl  
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Nasiona warzyw gruntowych 
9. Fasola szparagowa 1 kg 
10. Burak ćwikłowy - odmiana o kulistych korzeniach 0,5 kg 
11. Zioła (mix) 30 op. po 2 gramy 

12. Warzywa dyniowate 15 op. po 5 
gramów 

13. Warzywa li ściowe (roszponka, rukola, endywia) 15 op. p02 gramy 
Nasiona kwiatów rabatowych 
14. Cineraria maritima 1000 szt. 
15. Dahlia 1000 szt. 
16. Gazania 1000 szt. 
17. Lobelia - nasiona otoczkowane 1000 szt. 
18. Petunia - nasiona otoczkowane 1000 szt. 
19. Salvia 3000 szt. 
20. Tagetes patula 3000 szt. 
21. Tagetes erecta 2000 szt. 
22. Impatiens waleriana 1000 szt. 
23. Ageratum 500 szt. 
24. Celozja 500 szt. 
25. Coleus 500 szt. 
26. Kobea 100 szt. 
27. Thunbergia 100 szt. 
28. Lobularia - nasiona otoczkowane 500 szt. 
Nasiona bylin 
29. Zatrwian wrębny 500 szt. 
30. Dianthus 500 szt. 
31. Gailardia 500 szt. 
32. Campanula 500 szt. 
33. Delphinium 500 szt. 
Sadzonki kwiatów rabatowych i balkonowych 
34. Begonia drobnokwiatowa 14000 szt. 
35. Begonia dragon 270 szt. 
36. Impatiens N. G. 260 szt. 
37. Pelargonia rabatowa 4100 szt. 
38. Pelargonia bluszczolistna 2100 szt. 
39. Pelargonia o li ściach ozdobnych 210 szt. 
40. Lavendula angustifolia 280 szt. 
41. Pelargonia angielska 330 szt. 
42. Diantus barbatus 580 szt. 
43. Sanvitalia 210 szt. 
44. Surfinia 420 szt. 
45. Mini Surfinia 260 szt. 
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46. Kocanka 260 szt. 
47. Glechoma 110 szt. 
48. Fuchsia 330 szt. 
49. Diascia 210 szt. 
50. Lisymachia 110 szt. 
51. Ipomea 110 szt. 
52. Lantana 130 szt. 
53. Nemezja 110 szt. 
54. Begonia bulwiasta 340 szt. 
55. Begonia do pojemników wiszących 180 szt. 
56. Osteospermum 260 szt. 
57. Osteospermum odmiana do pojemników wiszących 90 szt. 
58. Bacopa 220 szt. 
59. Truskawka do pojemników wisz ących 100 szt. 
60. Poziomka do pojemników wiszących 100 szt. 
61. Czubatka ubiorkolistna 220 szt. 
Sadzonki chryzantem do uprawy letniej 
62. Chryzantema drobnokwiatowa ogrodowa 300 szt. 

Druga partia zamówienia 

Lp. Wyszczególnienie Ilość  
Sadzonki chryzantem pó źnojesiennych 
1. Chryzantema cięta 5500 szt. 
2. Chryzantema drobnokwiatowa 3200 szt. 
3. Chryzantema wielko- i ś redniokwiatowa 5000 szt. 
Sadzonki kwiatów dwuletnich 
4. Prymula 5000 szt. 
5. Bratek 7000 szt. 
6. Stokrotka 500 szt. 
Sadzonki różne 

7. Poinsecja 1100 szt. 
Kwiaty cebulowe, bulwiaste 
8. Tulipan, Hiacynt 1000 szt. 
9. Dziurawiec barwierski 50 szt. 
10. Cyklamen 500 szt. 
Warzywa 
11. Czosnek 15 kg 
12. Cebula na szczypior 1000 kg 

tel. 914612-379; fax 91 4612-379; e-mail ceogr@miasto.szczecin.pl , www.ceogr.edu.pl  
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3. Oferent zobowi ązuje si ę  zorganizowa ć  dostawę  towaru do miejsca, 
(do siedziby Zamawiaj ącego) na koszt i ryzyko Oferenta 

4. Towar ma być  dostarczony w oryginalnych opakowaniach. Oferent ponosi 
całkowitą  odpowiedzialność  za wady jako ściowe i ilo ściowe dostarczonego 
towaru oraz wszelkie wynikaj ące z tego tytu łu skutki prawne. 

5. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegó łów dostawy pod 
względem doboru odmian zamawianych gatunków ro ś lin oraz ilo ści 
poszczególnych elementów zamówienia telefonicznie, co najmniej na dwa dni 
przed z łożeniem zamówienia. 

III. 	Miejsce i termin realizacji zamówienia: 

1. miejsce dostawy: Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, 
ul. Batalionów Ch łopskich 115, 70 — 760 Szczecin; 

2. termin dostaw: 
- pierwszej partii zamówienia od 25 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 

2017 roku; 
- drugiej partii zamówienia od 01 lipca 2017 roku do 15 listopada 

2017 roku; 
3. Oferent ma obowi ązek informowa ć  Zamawiaj ącego o zmianach 

dotyczących poszczególnych gatunków i odmian materia łu 
nasadzeniowego nie później niż  do 30 dni przed terminem dostawy. 

IV. Warunki p łatności: 

1. zap łata za wykonanie dostawy będzie zrealizowana na podstawie rachunku 
lub faktury prawid łowo wystawionej po każdej dostawie przedmiotu 
zamówienia. Faktura powinna zawiera ć  następujące dane: 

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 
NIP 851-030-94-10 

P łatnik: 	Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 
ul. Batalionów Ch łopskich 115 
70-760 Szczecin 

2. uregulowanie powyższej należności nastąpi przelewem na konto Oferenta - 
w terminie 14 dni od daty prawid łowo wystawionej i otrzymanej faktury lub 
rachunku przez Zamawiaj ącego. 

tel. 91 4612-379; fax 91 4612-379; e-mail eeogr@miasto.szezecin.pl ,  www.ceogr.edu.pl  
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V. Specyfikacja dokumentacji, którą  Oferent musi do łączyć  do oferty: 

1. wype łniony druk, stanowi ący załącznik nr 1 — „Formularz ofertowy"; 
2. wypełniony druk stanowi ący załącznik nr 2 — „Kalkulacja cenowa dla 

zamówienia"; 
3. aktualny dokument dopuszczaj ący Wykonawcę  do obrotu prawnego (odpis 

z wła ściwego rejestru lud za świadczenie o wpisie do ewidencji dzia łalności 
gospodarczej); 

4. dokumenty potwierdzaj ące realizacj ę  takich lub podobnych dostaw 
minimum z trzech ostatnich lat poprzedzaj ących termin sk ładania ofert; 

5. dokumenty potwierdzaj ące obecność  i dzia łalność  na rynku, minimum 
10 lat poprzedzaj ących termin sk ładania ofert. 

VI. 	Odrzucenie ofert 

Zostaną  odrzucone oferty tych Oferentów, którzy: 

1. nie załączą  wymaganych dokumentów, 

2. załączą  dokumenty przygotowane niezgodnie z wymaganiami okre ś lonymi 
w zapytaniu ofertowym. 

VII. 	Kryterium oceny ofert 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wed ług kryterium ceny — 
100%. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena": 

cena najni ższa 
	 x 100 pkt. x znaczenie kryterium 100% 
cena oferty ocenianej 

2. Oceny ofert pod względem formalnym oraz przyznania punktów w kryterium 
„cena" dokona Komisja przetargowa. 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów: 

1. wymagane dokumenty należy składać  do dnia 08 grudnia 2017 roku do 
godziny 15 00  w sekretariacie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, 
ul. Batalionów Ch łopskich 115, 70-760 Szczecin. Pod uwag ę  będzie brana 
godzina i data wp ływu dokumentów do sekretariatu Zamawiaj ącego; 

2. oferta winna znajdowa ć  się  w zamkni ę tej kopercie, na której nale ży 
umie ści ć  napis: „Oferta na Dostawę  sadzonek, nasion, cz ęści 
przetrwalnikowych roś lin ozdobnych i warzyw"; 

3. każdy Oferent może złożyć  tylko jedn ą  ofertę ; 

4. oferty powinny by ć  przygotowane i z łożone zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym; 

5. oferta winna być  sporządzona w j ęzyku polskim; 

tel. 914612-379; fax 91 4612-379; e-mail ceogr@miasto.szczecin.pl ,  www.ceogr.edu.pl  
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6. ofertę  należy złożyć  w PLN; 

7. wszystkie koszty zwi ązane ze złożeniem oferty ponosi Oferent; 

8. nie dopuszcza si ę  składania ofert częściowych; 

9. konsekwencje 	niewłaściwego 	oznakowania 	i 	złożenia 	oferty 
w niewłaściwym miejscu lub terminie obci ążają  składającego ofertę ; 

10.osoba uprawniona do kontaktów - Andrzej Fidos, te!: 91 4613 922 lub 
e-mail: a.fidosRceoqr.edu.pl .  

IX. Rozstrzygni ęcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygni ę te do dnia 12 grudnia 2017 roku 
do godziny 1500 . O wynikach postępowania wszyscy Oferenci zostan ą  
poinformowani telefonicznie lub mailowo najpó źniej do dnia 13 grudnia 2017 
roku do godziny 15 00 . W tym samym terminie, do Oferenta wybranego 
w wyniku rozstrzygni ęcia postępowania, zostanie skierowane zlecenie 
realizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w tre ści 
niniejszego postępowania. 

X. Informacje dodatkowe: 

1. termin zwi ązania ofertą  wynosi 30 dni kalendarzowych od daty sk ładania 
ofert; 

2. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do uniewa żnienia niniejszego 
postępowania, w ca łości, bez podania przyczyn; 

3. w przypadku, gdy oferta cenowa z łożona przez Oferenta będzie 
przekracza ć  kwotę , jaką  Zamawiający zamierza przeznaczy ć  na realizacj ę  
zamówienia, Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do prowadzenia 
dodatkowych negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejsz ą . Jeś li w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany tre ści oferty, 
Oferent zobowi ązany jest z łożyć  ofertę  ostateczną  w terminie trzech dni 
kalendarzowych od dnia zako ńczenia negocjacji; 

4. Oferent zobowiązuje si ę  do traktowania wszelkich informacji wynikaj ących 
z niniejszego zapytania ofertowego jako tajemnicy przedsi ębiorstwa. 
Informacje dotyczące faktu z łożenia oferty, przeprowadzenia negocjacji 
handlowych oraz zawartych umów mog ą  być  udzielane przez Oferenta 
jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiaj ącego na przekazywanie 
osobom trzecim lub publikacj ę  takich informacji. 

D 
Cent  in 	-- 	•2rodnicze 

/i • r. 	f ńska 

Podpis i piecz ą tka Dyrektora 
Centrum Edukacji Ogrodniczej 

tel. 91 4612-379; fax 91 4612-379; e-mail ceogr@miasto.szczecin.,  www.ceogr.edu.pl  
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

miejscowość  i data 

FORMULARZ OFERTOWY 

Centrum Edukacji Ogrodniczej 
ul. Batalionów Ch łopskich 115 
70-760 Szczecin 

Ja/My, niżej podpisany/podpisani 

dzia łając w imieniu i na rzecz: 

(pełna nazwa Oferenta) 

(adres siedziby Oferenta) 

REGON 	  

NIP 	  

Nr konta bankowego . 	  

nr telefonu 	  

nr faxu 	  

e-mail 	  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotycz ące: 

„Dostawy sadzonek, nasion, cz ęści przetrwalnikowych roślin ozdobnych 
i warzyw", 

tel. 91 4612-379; fax 91 4612-379; e-mail ceogr@miasto.szczecin.pl , www.ceogr.edu.pl  
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Składam/składamy poniższą  ofertę : 

1. oferuj ę/oferujemy cenę  — ca łkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia 
okreś lonego w zapytaniu ofertowym, w wysoko ści: 

	  PLN brutto, w tym obowi ązuj ący podatek VAT 

(s łownie . 	  

Ponadto oświadczam/oświadczamy, że: 

1. zobowiązuję  się /zobowi ązujemy si ę  do realizacji przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym; 

2. zapozna łem si ę /zapoznali śmy si ę  z przedmiotem, warunkami zamówienia 
i akceptuję /akceptujemy je; 

3. spe łniam/spe łniamy wszystkie wymagania dotycz ące Oferenta, okre ś lone 
w zapytaniu ofertowym; 

4. akceptuję/akceptujemy termin i warunki realizacji dostawy. 

Podpis Oferenta 

tel. 91 4612-379; fax 91 4612-379; e-mail ceogr@miasto.szczecin.1, www.ceogr.edu.pl  
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

KALKULACJA CENOWA DLA ZAMÓWIENIA 

Nazwa Ilość  Koszt ca łkowity 
brutto (PLN) 

Pierwsza partia zamówienia 

Nasiona warzyw uprawianych z rozsady 

Nasiona warzyw gruntowych 

Nasiona kwiatów rabatowych 

Nasiona bylin 

Sadzonki kwiatów rabatowych 
i balkonowych 

Sadzonki chryzantem do uprawy letniej 

Druga partia zamówienia 

Sadzonki chryzantem pó źnojesiennych 

Sadzonki kwiatów dwuletnich 

Sadzonki różne 

Kwiaty cebulowe, bulwiaste 

Warzywa 

Razem 

podpis Oferenta 

tel. 91.4612-379; fax 91 4612-379; e-mail ceogr®miasto.szczecin.pl ,  www.ceogr.edu.pl  


