Giżycko, 16 września 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej 4a,
tel. 87 428 04 90 Faks: 87 428 04 91 zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na:
Dostawę sadzonek drzewek i krzewów ozdobnych, owocowych oraz ziół na potrzeby
VII edycji akcji „Drzewko za makulaturę”
Zamówienie realizowane w ramach działalności Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w roku 2016,
współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 300 szt. sadzonek drzewek i krzewów ozdobnych, owocowych
oraz ziół na potrzeby VII edycję akcji „Drzewko za makulaturę”, w tym:
- 1210 szt. sadzonek iglastych w donicach (gatunki w szt.: 200 - jałowiec, 150 - sosna, 150 - świerk,
510 - żywotnik, 200 - cyprysik),
- 565 szt. sadzonek liściastych w donicach (po 113 szt. każdego gatunku: tawuła (różne odmiany), magnolia,
robinia, trzmielina, krzewuszka),
- 375 szt. sadzonek owocowych kopanych (bez donicy) (po 125 szt. każdego gatunku: jabłoni, gruszy, śliwy –
stare odmiany).
- 150 szt. sadzonek ziół w donicach (gatunki w szt.: 75 - lawenda, 25 - melisa, 25 - mięta, 25 - tymianek)
Przedmiotem zamówienia obejmuje również transport sadzonek wraz z wyładunkiem.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany dokładnej ilość sadzonek (ok. +/- 5%). Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o ww. ilości zamówienia do 30 września br.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) charakterystyka sadzonek
 sadzonki gatunków iglastych (sosna i świerk - odmiany niskie, wysokość 30-60 cm, pojemnik C2 lub
C3; jałowiec - wysokość 30-60 cm, pojemnik C2 lub C3; żywotnik – wysokość 40-80 cm, pojemnik C2
lub C3; cyprysik - wysokość 30-60 cm, pojemnik C2 lub C3 – łącznie 1210 szt., w proporcjach:
w szt.: 200 - jałowiec, 150 - sosna, 150 - świerk, 510 - żywotnik, 200 - cyprysik
 sadzonki gatunków liściastych (tawuła, różne odmiany – wysokość 40-60 cm, pojemnik C2 lub C3;
magnolia, różne kolory - wysokość 40-60 cm, pojemnik C2 lub C3, robinia - wysokość 30-50 cm,
pojemnik C2 lub C3, trzmielina - wysokość 10-50 cm, pojemnik C2, C3 lub C5, krzewuszka wysokość 20-60 cm, pojemnik C2, C3 lub C5 ) – łącznie 565 szt., w proporcjonalnej ilości każdego
gatunku po 113 szt.





sadzonki gatunków owocowych (jabłoni, gruszy, śliwy – stare odmiany (np. kosztela, antonówka,
faworytka, józefinka i inne) - wysokość 180 – 230 cm – łącznie 375 szt., w proporcjonalnej ilości
każdego gatunku po 125 szt.
Sadzonki ziół (lawenda, melisa, mięta, tymianek - wysokość 20-60 cm, pojemnik C 0,5) – łącznie 150
szt., w proporcjach: gatunki w szt.: 75 - lawenda, 25 - melisa, 25 - mięta, 25 - tymianek

b) Dostawa sadzonek
 miejsce: Izba Przyrodniczo- Edukacyjna „Quercus” – Gajewo koło Giżycka, ul. Dworska 10, termin
dostawy: 13.10.2016 r. godz. 10.00-14.00.
3. Termin wykonania zamówienia: pierwsza połowa października 2016 r.
4. Termin i sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego. Oferty prosimy składać drogą e- mailową na adres: k.zukowska@jeziora.com.pl do dnia 23
września 2016 r. do godziny 12:30 Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny):
kryterium cena 100% - najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.

6. Osoba do kontaktu:
Kinga Żukowska – tel.: 608 477 256, e-mail: k.zukowska@jeziora.com.pl
7. Sposób dokonywania płatności: wynagrodzenie płatne będzie po realizacji dostawy zgodnie z cenami
określonymi w formularzu ofertowym. Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy.
8. Uwagi końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu
uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania
przyczyny; negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).
2. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się
do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie
zawiadomiony przez Zamawiającego.
4. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Niniejsze zapytanie stanowi formę rozeznania rynku, jakie FOWJM zobowiązana jest przeprowadzić zgodnie
z zasadami ogólnymi udzielania zamówień finansowanych z udziałem środków publicznych. Niniejsze
ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

