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Numer ZAO-AO.271.23.2016.AK                    Płock, dnia 25.05.2016 roku. 

Zaproszenie do składania ofert 

 

I. Zamawiający:  

Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock,  Budynek S,              

e-mail: a.kazmierczak@zgrp.pl; d.malinowski@zgrp.pl  

II. Tryb postępowania:  

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(t.j.Dz. U. z 2015 r. poz.2164). 

III. Kod CPV: 

03121100-6 – żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady. 

IV. Termin wykonania zamówienia:  

Czerwiec-Wrzesień 2016 roku. 

V. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż sadzonek roślin ozdobnych o wielkości 10-15 

cm, tj: 

Lp. Nazwa sadzonek roślin ozdobnych 

1 Jodła pospolita  

2 Sosna pospolity 

3 Świerk Conica 

4 Tuja szmaragd 

5 Tuja Danika 

6 Trzmielina gold 

7 Jałowiec żółty płożący 

Przewidywana liczba sadzonek na jedną imprezę 150 szt.  

W szczególnych przypadkach liczba sadzonek może ulec zwiększeniu. 

Sadzonki, o których mowa powyżej sprzedane zostaną przez Wykonawcę 

w  plastikowych, jednorazowych doniczkach umożliwiających ich bezpieczny 

transport. 

Wykonawca zapewni, iż przedmiot zamówienia będzie wolny od wad (tj. rośliny nie 

będą zwiędłe, obumarłe, zasuszone, porażone chorobami grzybowymi, bakteryjnymi 

i wirusowymi, a także są wolne od szkodników). 

2. Wykonawca zapewni odbiór sadzonek roślin ozdobnych w dniach wymienionych w 

załączniku nr 3 do Zaproszenia. 

VI. Waluta: 

Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zapytania ofertowego to PLN. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. 
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VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres a.kazmierczak@zgrp.pl do dnia 

31.05.2016 roku do godz. 11.00. 

2. Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym – zał. Nr 1 do Zaproszenia.  

3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                

i Wykonawcy przekazują pisemnie, fax-em. (24) 366 03 09, e-mailem: 

a.kazmierczak@zgrp.pl lub d.malinowski@zgrp.pl  

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje fax-em, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści zaproszenia. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

7. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 

cenie oferty.  

8. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać 

ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. 

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Damian Malinowski d.malinowski@zgrp.pl oraz Andżelika Kaźmierczak, tel.(24) 366 

03 00  w. 6, a.kazmierczak@zgrp.pl. 

IX. Kryterium wyboru: 

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: 

Cena - 100%.  

XI. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników: 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień 

(jeżeli nie naruszy to  konkurencyjności) i wyjaśnień  dotyczących treści złożonych 

ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek            

i błędów rachunkowych. 

2. Sprawdzanie wiarygodności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania 

w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców 

dokumentów, oświadczeń, danych i informacji. 

3. Ogłoszenie wyników postępowania. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną 

zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail 

wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na fax lub adres pocztowy) 

niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.  

XII. Odrzucenie ofert: 

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 

1. W przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem, 

2. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych. 

XIII. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
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przyczyny. 

 

XIV. Pozostałe informacje: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 

Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu 

zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie umieszczona w 

Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Regionu Płockiego 

(http://zgrp.bip.org.pl/). 

2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą 

wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 

potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

3. Zamawiający zawrze umowę (wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego 

zaproszenia) z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą 

oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zawarcia 

umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją 

o wynikach postępowania. 

XV. Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy 

Załącznik nr 3 – Harmonogram odbioru sadzonek



 

 

 


