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Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tabliczek etykietowych do opisywania
roślin w ogródku botanicznego – 300 szt.

I. ZAMAWIAJĄCY
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
NIP: 927-15-06-791, REGON: 970002060, KRS: 0000022399
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tabliczek etykietowych do opisywania
roślin w ogródku botanicznym – 300 szt. do Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w
Owczarach, woj. lubuskie, Owczary 17, 69-113 Górzyca.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Tabliczki powinny mieć następujące cechy :
• wykonane z trwałego materiału, dopuszczalne materiały : metal nierdzewny lub trwale
zabezpieczony przed zardzewieniem, tworzywo sztuczne o wysokiej twardości,
odporności na złamanie i wyginanie
• wysokość (wraz z powierzchnią przeznaczoną na opis rośliny) zbliżoną do 40-50 cm
• końcówka nóżki (część wkładana w grunt) powinna być zaostrzona w celu łatwego
wsuwania tabliczki do gruntu
• wielkość powierzchni opisowej powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach 12-15
cm x 8-10 cm (dł. x wys.)

• powinny mieć możliwość łatwego wkładania i wyjmowania wydrukowanej etykiety
papierowej i laminowanej, przykładowe rozwiązanie jak na zdjęciach poniżej
• estetyczne
• odporne na warunki pogodowe (wiatr, deszcz, słońce)
• kolory jasne (np. popielaty, zielony biały, kremowy) ale nie jaskrawe

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Cena powinna uwzględniać wykonanie, dostawę tabliczek w miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
6. Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie
dyskryminować przy tym żadnego z oferentów.
7. Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady
oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na
podstawie rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie. Ze
względu na wartość zamówienia, ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.
8. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Utworzenie centrum edukacji
Klubu Przyrodników w Owczarach”.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 18.12.2012 r.
Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy realizowanym w ciągu 21 dni od
daty wystawienia faktury, poprzedzonej podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo –
odbiorczym.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Złożona oferta powinna zawierać :
• Pełną nazwę, adres lub siedzibę dostawcy, numer telefonu oraz numer NIP i REGON.
• Ofertę cenową należy podać łącznie oraz jednostkowo za poszczególne tabliczki.
• Cenę za realizację zamówienia przedstawiona jako cena brutto, zawiera podatek VAT,
który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
• Zdjęcia tabliczek (przód, tył)
• Opis tabliczek : z jakiego materiału wykonane, wymiary, sposób umieszczenia etykiet,
kolor, sposób zabezpieczenia przed warunkami pogodowymi
• Termin ważności oferty.

• Termin realizacji zamówienia.
• Warunki dostawy.
• Posiadać datę sporządzenia oferty.
V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
owczary@kp.org.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stacja Terenowa
Klubu Przyrodników, Owczary 17, 69-113 Górzyca, do dnia 06 grudnia 2012 r. do godz.
12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kp.org.pl w dniu 30 listopada 2012 r.
VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• cena ofertowa
• estetyka
• praktyczność używania

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela pani Ewa Drewniak (tel. 95 759 12 20, email
owczary@kp.org.pl ).
IX. Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1.
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Załącznik nr 1

(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ SKŁADANIA OFERT DO ZAMÓWIENIA:
zakup i dostawa tabliczek etykietowych
do opisywania roślin w ogródku botanicznego – 300 szt.
Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………….
Adres firmy:……………………………………………………………………………………..
NIP:……………………………………………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………….
Telefon kontaktowy:…………………………………
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami
wskazanymi w zapytaniu ofertowym z dnia 30 listopada 2012 r. :
Proponowana łączna cena brutto: ……………………………………………………………..
słownie: ………………………………………………………………………………………..
proponowana łączna cena netto: ………………………………………………………………
słownie: ……………………………………………………………………………………….
podatek VAT:……….% , kwota podatku VAT………………..
Nazwa przedmiotu
Kwota brutto za sztukę
Razem
zamówienia
Tabliczka etykietowa – 300
sztuk
RAZEM
2. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia: 18.12.2012r.
4.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty..

..…………………………………………
podpis Wykonawcy(ów) /osoby uprawnionej

………..……................ dnia .............. 2012 r.

