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Szczecin, dnia 24 listopada 2017 roku 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 

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 łów do produkcji ogrodniczej. 

Zamawiaj ący 

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

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pod łoży ogrodniczych, 
nawozów, doniczek i pojemników wiszących oraz ś rodków ochrony 
roś lin zgodnie z poniższą  specyfikacj ą . 

2. Dostawa obejmuje: 

Pierwsza partia zamówienia 

A. Nawozy:  

- nawóz o kontrolowanym dzia łaniu - 100 kg; 
- nawóz wielosk ładnikowy rozpuszczalny w wodzie — 7/11/35  —  150 kg; 
- nawóz wielosk ładnikowy rozpuszczalny w wodzie  —  15/9/25 — 150 kg; 
- saletra wapniowa szklarniowa — 250 kg; 
- nawóz bezchlorkowy do nawożenia przedsiewnego  —  10/8/15  —  350 

kg; 
- kwas azotowy 38 °A - 3 op./25 I. 

B. Ś rodki ochrony ro ś lin:  

- Teppeki lub odpowiednik 1 op./140 gr; 
- Mospilan lub odpowiednik 1 op./0,6 kg; 
- Vertimec lub odpowiednik 1 op./0,5 I; 
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- Amistar lub odpowiednik 1 op./0,2 1; 
- Spintor lub odpowiednik 1 op./0,251; 
- Roundup lub odpowiednik 2 op./1 1; 
- Agil lub odpowiednik 2 op./1 1; 
- Basagran lub odpowiednik 1 op. /11; 
- Regulator wzrostu 1 op/l kg; 
- Tablice lepowe 10x25 cm 40 op./10 szt.; 
- Enkarsia formosa lub odpowiednik 2 op./3000 szt.; 
- Phytoseiulus persimilis lub odpowiednik 4 op./2000 szt.. 

C. Doniczki:  

- O 10  —  czarne lub brązowe 40 000 szt.; 
- O 12 — czarne lub brązowe 15 000 szt. 

D. Pojemniki wiszące z wieszakiem — brązowe lub bia łe:  

- 0 25 — 2 000 szt. 

E. Pod łoża: 

- do siewu i pikowania - 35 worków po 200 litrów; 
- do kwiatów rabatowych — 70 worków po 200 litrów; 
- do warzyw - 35 worków po 200 litrów; 
- do pelargonii - 55 worków po 200 litrów; 
- do kwiatów balkonowych uprawianych w amplach - 40 worków po 200 

litrów; 
- mata ogórkowa na pod łożu organicznym  —  20cmx10cmx100cm — 300 

sztuk; 
- mata polipropylenowa — 420 cmxl OO mb  1  rolka. 

Druga partia zamówienia 

A. Opakowania:  

- misa brązowa 021  —  3100 szt; 
- misa brązowa 023  —  1100 szt; 
- doniczka czarna 016 — 1000 szt; 
- doniczka czarna 010 —20000 szt. 
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B. Pod łoże torfowe pod uprawę  chryzantem i kwiatów dwuletnich:  

- pod łoże do kwiatów dwuletnich — 45 worków po 200 litrów; 
- pod łoże do chryzantem doniczkowych — 75 worków po 200 litrów. 

C. Pod łoże do uprawy Poinsecji:  

- pod łoże cyklamenowe — 5 worków po 200 litrów. 

D. Nawozy rozpuszczalne w wodzie:  

- saletra wapniowa szklarniowa — 250 kg; 
- nawóz wielosk ładnikowy rozpuszczalny w wodzie 7/11/35 — 250 kg; 
- nawóz o kontrolowanym dzia łaniu — 75 kg; 
- kwas azotowy 38% - 4 op./25 I. 

E. Ś rodki ochrony ro ś lin:  

- Teppeki lub odpowiednik 1 op./140 gr; 
- Mospilan lub odpowiednik 1 op./0,6 kg; 
- Vertinnec lub odpowiednik 1 op./0,5 1; 
- Amistar lub odpowiednik 1 op./0,2 1; 
- Spintor lub odpowiednik 1 op./0,25 I; 
- Roundup lub odpowiednik 2 op./11; 
- Regulator wzrostu 3 op./1kg; 
- Tablice lepowe 10x25 cm 30 op./10 szt.; 
- Enkarsia formosa lub odpowiednik 3 op./3000 szt.; 
- Phytoseiulus persimilis lub odpowiednik 3 op./2000 szt.. 

F. Folia: 

- tunelowa dwusezonowa — 12x33 mb. — 1 rolka; 
- folia antykondensacyjna perforowana 3,2x100 mb. —4 rolki. 

3. Oferent zobowi ązuje się  zorganizować  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. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegó łów dostawy pod 
względem ilości 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 dostawy: 
- 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. 

IV. Warunki p łatności: 

1. zap łata za wykonanie dostawy b ędzie zrealizowana na podstawie rachunku 
lub faktury prawid łowo wystawionej po ka żdej dostawie przedmiotu 
zamówienia. Faktura powinna zawiera ć  następuj ące dane: 

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

Płatnik: 	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. 

V. Specyfikacja dokumentacji, którą  Oferent musi dołączyć  do oferty: 

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

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

z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia łalności 
gospodarczej); 

4. dokumenty potwierdzające realizację  takich lub podobnych dostaw 
minimum z trzech ostatnich lat poprzedzaj ących termin sk ładania ofert; 
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5. dokumenty potwierdzaj ące obecność  i dzia łalność  na rynku - minimum 
10 lat poprzedzaj ących termin składania 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 najniższa 
	 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 nale ży sk ładać  do dnia 08 grudnia 2017 roku do 
godziny 15°°  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 Zamawiającego; 

2. oferta winna znajdowa ć  się  w zamkniętej kopercie, na której należy 
umieścić  napis: „Oferta na Dostawę  podłoży ogrodniczych, nawozów, 
doniczek i pojemników wiszących oraz środków ochrony roślin"; 

3. każdy Oferent może z łożyć  tylko jedn ą  ofertę ; 

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

5. oferta winna być  sporządzona w języku polskim; 

6. ofertę  należy z łożyć  w PLN; 

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

8. nie dopuszcza si ę  składania ofert częściowych; 
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9. konsekwencje 	niewłaściwego 	oznakowania 	i 	złożenia 	oferty 
w niewła ściwym miejscu lub terminie obciążają  składającego ofertę ; 

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

IX. Rozstrzygni ęcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygni ęte do dnia 12 grudnia 2017 roku 
do godziny 15 00 . O wynikach postępowania wszyscy Oferenci zostaną  
poinformowani telefonicznie lub mailowo najpóźniej do dnia 13 grudnia 2017 
roku do godziny 1500 . 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 związania ofertą  wynosi 30 dni kalendarzowych od daty sk ładania 
ofert; 

2. Zamawiający 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 , jak ą  Zamawiaj ący zamierza przeznaczy ć  na realizację  
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  ostateczn ą  w terminie trzech dni 
kalendarzowych od dnia zako ńczenia negocjacji; 

4. Oferent zobowi ązuje się  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 publikację  takich informacji. 

, 
i 

DY  -  E  .  '  '  •  R io, Centru ,  Fd 	 . 	gr..niczej 

ska 

Podpis i pieczą tka Dyrektora 
Centrum Edukacji Ogrodniczej 
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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: 

(pe łna nazwa Oferenta) 

(adres siedziby Oferenta) 

REGON 	  

NIP 	  

Nr konta bankowego . 	  

nr telefonu 	  

nr faxu 	  

e-mail 	  
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w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotycz ące: 

„Dostawy podłoży ogrodniczych, nawozów, doniczek i pojemników wiszących 
oraz środków ochrony roślin", 

Składam/składamy poniższą  ofertę : 

1. oferuję/oferujemy cen ę  — całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia 

okreś lonego w zapytaniu ofertowym, w wysoko ści: 

	  PLN brutto, w tym obowi ązujący podatek VAT 

(s łownie . 	  

Ponadto oświadczam/oświadczamy, że: 

1. zobowiązuję  się/zobowiązujemy się  do realizacji przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym; 

2. zapozna łem się/zapoznali śmy się  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 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

KALKULACJA CENOWA DLA ZAMÓWIENIA 

Nazwa 
i 

Ilość  Koszt ca łkowity 
brutto (PLN) 

Pierwsza partia zamówienia 

Nawozy 

Ś rodki ochrony ro ś lin 

Doniczki 

Pojemniki wisz ące z wieszakiem 
Pod łoża 

Druga partia zamówienia 

Opakowania 

Pod łoża torfowe pod uprawę  
chryzantem i kwiatów dwuletnich 

Pod łoże do uprawy Poinsecji 

Nawozy rozpuszczalne w wodzie 

Ś rodki ochrony ro ś lin 

Folia 

Razem 

podpis Oferenta 

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


