
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RADLINIE  

tel: /32/ 45 90 203    
ul. Rymera  15,  44-310 Radlin, woj. śląskie                                                              

                                                          Radlin, dnia 17.03.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W wyniku przygotowań do realizacji obsady kwiatowej na sezon 2021, 

Zakład Gospodarki Komunalnej  w Radlinie zwraca się z zapytaniem o podanie informacji cenowej na dostawę
kwiatów rabatowych w n/w gatunkach.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa kwiatów rabatowych w następujących gatunkach, ilościach i kolorach:

bratek w kolorach                                                                    około 10 000 szt.      
aksamitkach w kolorach                                                          około 1 100 szt.      
starzec                                                                                      około 1 400 szt.           
begonia semper w kolorach                                                     około 5 000 szt.       
pelargonia zwisająca czerwona i różowa pusta                       około 1 000szt.        
surfinia                                                                                     około 600 szt.
żeniszek                                                                                   około 1 000 szt.       
canna                                                                                        około 20 szt.   
dalia                                                                                         około 700 szt.

Jesteśmy zainteresowani kwiatami z następującymi wymaganiami:
 kwiaty doniczkowe,
 kwiaty bez wad i chorób,
 w 95 % kwitnące,
 możliwość dodatkowego dobrania kwiatów w przypadku występowania braków, na telefon z dostawą na

miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Odbiór pustych skrzynek własnym transportem.

2. Termin dostawy:
 dostawa kwiatów do kwietników na lampy - pelargonia zwisająca oraz część dostawy z surfinii po 1 maja,
 dostawa – bratki w terminie marzec – kwiecień,
 pozostałe  po 1 czerwca 2021 r.

Dostawa na miejsce i termin wskazany przez Zamawiającego.

3. Kryterium oceny złożonych ofert: 100% cena.

4.  Niniejszą ofertę prosimy przesłać:
 faxem (32) 459 02 64,
 mailem: zp.zgk@radlin.pl  ,
 na adres ZGK – ul. Rymera 15, 44-310 Radlin,
 lub osobiście do sekretariatu ZGK w Radlinie,

do dnia 22  .03.  2021 r. włącznie.

5. Kompletna oferta zawierać powinna:
 poprawnie wypełniony załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

6. Na wykonanie zadania zostanie sporządzona umowa, druk umowy został przesłany w celu akceptacji, stanowi 
załącznik nr 1.

mailto:zp.zgk@radlin.pl


Załącznik nr 1

Nazwa firmy: ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Adres 

(kod, miejscowość, ulica, województwo)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

NIP: ..................................................................................................................................

KRS: ..................................................................................................................................

Numer  telefonu: .................................... e-mail ..............................................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do zaproszenia do udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, składam ofertę na realizację
zadania:

DOSTAWA KWIATÓW RABATOWYCH

1. Ceny netto:

Bratek w kolorach                                                                                              .......... zł/netto/szt. w ilości 10 000 szt.

Aksamitka w kolorach                                                                                       .…...... zł/netto/szt. w ilości  1 100 szt.

Starzec                                                                                                                .............zł/netto/szt. w ilości 1 400 szt.

Begonia semper w kolorach                                                                            ................zł/netto/szt. w ilości 5 000 szt.

Pelargonia zwisająca kolor czerwony i różowy pusta                                   .…............zł/netto/szt. w ilości 1 000 szt.

Surfinia                                                                                                              ..............  zł/netto/szt. w ilości  600 szt.

Żeniszek                                                                                                         .................zł/netto/szt. w ilości 1 000 szt.

Canna                                                                                                                     …..........zł/netto/szt. w ilości 20 szt.

Dalia                                                                                                                      …....... zł/netto/szt. w ilości  700 szt.

2.  Łączna  wartość  przedmiotu  zamówienia  ….....................  zł/netto  +  VAT wynosić  będzie  ….........................
zł/brutto (słownie:....................00/100).

3. Wyrażamy zgodę na:
a) 14-dniowy termin płatności faktur,

………………………. dn. ………………………
..............................................................................….

   (podpis i pieczątka osoby sporządzającej)       



Załącznik 2
WZÓR UMOWY

zawarta w dniu …................. r. w Radlinie pomiędzy: 

Miastem Radlin,
44-310 Radlin, ul. Rymera 15 NIP: 6471897211, reprezentowanym przez:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie, zwany dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:
Dyrektor ZGK w Radlinie – mgr inż. Czesław Brachmański
a 
…................................,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: „..................................................”,
ul. ….............................................................................
NIP: …......................................................., lub/i KRS …......................................................, 
zwany dalej Dostawcą,  
reprezentowaną przez: …......................................................

mając na uwadze art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 2019 z późni. zm.) ustawy nie stosuje się, w związku z czym, w oparciu o rozeznanie cenowe z
dnia 19.02.2021 r. została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. Przedmiot zamówienia
1.  Dostawca  oświadcza,  że  posiada  uprawnienia  oraz  środki  niezbędne  do  produkcji  i  obrotu  kwiatami  oraz
gwarantuje, że towar w ramach niniejszej umowy będzie w pierwszym gatunku, wolny od wad.
2. Dostawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość dostaw.
3.  Dostawca  zobowiązuje  się  do  sprzedaży następujących  gatunków kwiatów,  w  ilościach  określonych  przez
Zamawiającego, według niżej wymienionych cen jednostkowych netto.

 bratek w kolorach – ….......... zł/szt. w ilości 10 000 szt.
 aksamitka w kolorach – ….......... zł/szt. w ilości 1 100 szt.
 starzec - …............. zł/szt. w ilości  1 400 szt. 
 begonia semper w kolorach –................zł/.szt. w ilości 5 000 szt. 
 pelargonia zwisająca kolor czerwony i różowy pusta – …............zł/szt. w ilości 1 000 szt.
 surfinia – …..................  zł./szt. w ilości 600 szt. 
 żeniszek –.................zł/szt. w ilości 1 000 szt. 
 canna – …..........zł/szt. w ilości 20 szt. 
 dalia  - …....... zł/szt. w ilości 700 szt.

Ilości kwiatów ujętych w umowie może ulec zmniejszeniu o 10 %.

§ 2. Obowiązki stron 
1.  Dostawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 108-111 Ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późni. zm.).
2. Dostawca dostarczy kwiaty na swój koszt, własnym transportem na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego,
w ilości podanej przez Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Kwiaty powinny być doniczkowe, bez wad i chorób.
4. W 95% kwitnące.
5. Możliwość dodatkowego dobrania kwiatów z podaniem ilości na dany dzień sadzenia w przypadku wystąpienia
braków na telefon z dostawą na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
6. Odbiór pustych skrzynek własnym transportem przez Dostawcę.

§ 3. Termin realizacji
1. Dostawa – bratki w terminie marzec – kwiecień,
2. Dostawa kwiatów do kwietników na lampy -  pelargonia zwisająca oraz część dostawy z surfinii po 1 maja 2021
r.
3. Pozostałe kwiaty po 1 czerwca 2021.



§ 4. Warunki płatności
1.  Zgodnie  ze  złożoną  ofertą  wartość  zamówienia  ustala  się  na  kwotę  .….................  zł/netto,  powiększona
o należny podatek VAT w wysokości  …....................,  daje łączną kwotę …...........................  zł/brutto (słownie:
00/100). 
2.Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.
3. Ilości w ramach poszczególnych gatunków zostaną podane na co najmniej 2 tygodnie przed przewidywanym
terminem sadzenia.
4.  Po każdej  dostawie kwiatów dopuszczalne jest  jej  fakturowanie a zapłata  nastąpi  przelewem bankowym w
terminie 14 dni na konto wskazane przez Dostawcę.
5.  W przypadku  zakupu  kwiatów niewyszczególnionych  w  powyższym  zestawieniu  obowiązywać  będą  ceny
katalogowe.  
6. Wartość umowy nie przekroczy kwoty………………………. zł/netto.

§ 5. Przedstawiciele stron 
1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu z Dostawcą są:
 - mgr inż. Elżbieta Brzyska tel. 32 459 02 56.
 - mgr inż. Ireneusz Rojek tel. 32 459 02 56.
2. Ze strony Dostawcy osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:
 - …................................................................
3.  Dostawca  nie  może  bez  pisemnej  zgody Zamawiającego  powierzyć  wykonania  dostaw  objętych  niniejszą
umową osobom trzecim.

§ 6. Odbiory
1. Zamawiający będzie dokonywał komisyjnego odbioru jakości dostarczonych kwiatów najpóźniej 2 dni po ich
dostarczeniu na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
2.  W przypadku stwierdzenia  jakichkolwiek wad Dostawca zobowiązuje  się  do wymiany wadliwych kwiatów
w terminie do 2 dni na własny koszt.

§ 7. Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i  uzupełnienia treści niniejszej umowy, mogą być dokonywane tylko w formie pisemnego
aneksu, podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie dotyczących realizacji dodatkowych usług,
jednak  wartość  każdej  kolejnej  zmiany  nie  przekroczy  20%  wartości  zamówienia  określonej  pierwotnie
w umowie.

§ 8. Kary umowne   
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

 za nienależyte wykonanie lub odstąpienie od wykonania umowy, z przyczyn zależnych od Dostawcy -
w wysokości 10 % wartości zamówienia określonej w § 4.

 w przypadku opóźnienia dostawy, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 0,5% wartości
zamówienia, określonej w § 4 – za każdy dzień.

 za rozwiązanie  umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy – w wysokości  10% wartości  zamówienia
określonego w § 4. 

2. Dostawca w razie zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1, wyraża zgodę na potrącenie kar umownych
z wystawionych faktur. 

§ 9.  Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy  Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie, ewentualne, konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru,
nie spełniającego wymogów, określonych obowiązującymi przepisami i normami ponosi Dostawca. 
3  Wszelkie zmiany i  uzupełnienia treści  niniejszej  umowy,  mogą być dokonywane tylko w formie pisemnego
aneksu, podpisanego przez obie strony. 
4. Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                DOSTAWCA:


