
Rzekuń, dnia 23.04.2021 r.

ZOG. 26.4.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert

na: „Dostawę kwiatów rabatowych - ukorzenionych w doniczce z kwiatem”

Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia są ukorzenione sadzonki poniższych gatunków kwiatów ozdobnych 

w doniczce, z kwiatem, wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego:

L.p Nazwa łacińska Nazwa polska Odmiana Ilość

1 Tagetes patula Aksamitka
Odmiana o kwiatach

żółtych
180

2 Begonia mini dragon Begonia mini dragon
Odmiana o kwiatach

białych
145

3 Begonia mini dragon Begonia mini dragon
Odmiana o kwiatach

czerwonych
145

4 Pelargonium
Pelargonia

bluszczolistna

Odmiana o kwiatach
w kolorze czerwonym
i pokroju zwisającym

375

5 Pelargonium
Pelargonia

bluszczolistna 

Odmiana o kwiatach
białych i pokroju

zwisającym
375

6 Plektrantus Komarzyca Odmiana „ cilatus” 35

7 Ipomoea batatas Wilez ziemniaczany
Odmiana o liściach

limonkowych
25

8 Ipomoea batatas Wilez ziemniaczany
Odmiana o liściach

brązowych
25

9 Pelargonium Pelargonia stojąca
Odmiana o kwiatach
czerwonych i pokroju

wyprostowanym
18

10 Pelargonium Pelargonia stojąca 
Odmiana o kwiatach

białych  i pokroju
wyprostowanym

18

11 Plektrantus Komarzyca purpurowa Odmiana „nico” 80

2. Wymagania materiału roślinnego:
• sadzonki powinny znajdować się w pojemnikach i mieć silnie przerośniętą i  wilgotną

bryłę korzeniową oraz wyraźny pąk kwiatowy,



• rośliny  muszą  być  w  fazie  pierwszego  kwitnienia  (min.  30%  partii  materiału  
z rozkwitniętym kwiatem), z widocznymi pączkami kwiatowymi,

• materiał  musi  być  czysty  odmianowo,  wyprodukowany  zgodnie  z  zasadami
agrotechniki,

• rośliny  powinny  być  zahartowane  i  prawidłowo  uformowane  z  zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i  odmiany pokroju, wysokości,  szerokości i długości
pędów, a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione, odpowiednio wybarwione,

• materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty.

Termin realizacji zamówienia oraz termin związania ofertą:

1. termin realizacji zamówienia: sadzonki będą dostarczane etapami, po wcześniejszym
ustaleniu  terminu,  począwszy  od  17.05.2021  r.   Czas  dostawy  1  dzień  roboczy  
po zgłoszeniu.

2. termin  związania  ofertą:  wykonawca  jest  związany  ofertą  przez  okres  30  dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający  zastrzega,  że  w  ramach  każdej  grupy  zamówienia  może  nastąpić
zwiększenie lub zmniejszenie zamawianego asortymentu w zależności od potrzeb. Z tego
tytułu Dostawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Zamawiający nie poniesie również
żadnych kosztów z tytułu niewykorzystania pełnego zakresu zamówienia.

Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty:

1. oświadczenia, że wykonawca (zał. nr 3 do zapytania ofertowego):

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie,

c) znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  możliwość
wywiązania się z wykonania umowy.

Ponadto wykonawca oświadcza, że:

• sąd  nie  orzekł  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  na  podstawie  przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

Sposób przygotowania oferty:

1. ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim,  w  formie  pisemnej,  na  maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej
w następujący sposób:

Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

Zapytanie  ofertowe  nr  ZOG.26.4.2021 do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  na:  „Dostawę  kwiatów  rabatowych  -  ukorzenionych  w  doniczce  
z kwiatem”.

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 05.05.2021 r. godz. 10:15

2. oferta powinna zawierać cenę ofertową brutto oraz termin dostawy.

3. ofertę  podpisuje  osoba  uprawniona  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu
wykonawcy.
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Miejsce i termin złożenia ofert: 

1. Ofertę  należy  złożyć  w  sekretariacie  Zakładu  Obsługi  Gminy,  ul.  Kolonia  1B,  
07-411 Rzekuń do dnia 5 maja 2021 r., do godziny 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2020 r. o godz. 10:15 w Zakładzie Obsługi Gminy,
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Załączniki stanowiące integralną część zapytania: 

4. formularz ofertowy (zał. Nr 1),

5. wzór umowy (zał. Nr 2),

6. oświadczenie  (zał. Nr 3).

 

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

Agnieszka Oparka tel 29 643 20 55

Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

• najniższej ceny – 100%

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od  zamówienia  bez  podawania

przyczyny.

Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

1. Jeżeli  oferta  Zleceniobiorcy  jest  niekompletna,  w  szczególności  nie  została  złożona
na formularzu ofertowym lub brakuje wypełnionego i zaparafowanego projektu umowy.

2. W przypadku gdy  koszt  wykonania  dokumentacji  podany przez Wykonawcę przekracza
możliwości finansowe Zamawiającego.

Dyrektor

Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu

Danuta Orzołek
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Klauzula informacyjna dla Wykonawców lub Zleceniobiorców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że: 

1. administratorem  danych  osobowych  Wykonawców  lub  Zleceniobiorców  jest Zakład
Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

2. administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo
kontaktować  w  sprawach  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  za
pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@rt-net.pl 

3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba,  której  dane dotyczą,  lub do podjęcia działań na żądanie osoby,  której  dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;

4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania,  zewnętrznym  audytorem,  zleceniobiorcą  świadczącym  usługę  z
zakresu ochrony danych osobowych);

5. administrator  nie  zamierza  przekazywać  Państwa  danych  osobowych  do  państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6. mają  Państwo  prawo  uzyskać  kopię  swoich  danych  osobowych  w  siedzibie
administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  momentu  upływu  okresu
przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

2. przysługuje  Państwu prawo dostępu do treści  swoich danych,  ich  sprostowania  lub
ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania,  prawo  do  przeniesienia  danych  oraz  prawo  do  wniesienia  skargi
do organu nadzorczego;

3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.
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