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Zapytanie ofertowe  
 

I. ZAMAWIAJACY: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

w Powsinie , ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętów ogrodniczych do uprawy roślin. 
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
 Sprzęty ogrodnicze 

Nr części 
zamówienia Nazwa  Wymagane parametry  Ilość 

1 Łopata-szufla - łopata-szufla do nakładania podłoży ogrodniczych, 
- trzonek wygięty o ergonomicznym kształcie, pokryty PCV, 
zaopatrzony w rączkę, 
- wykonany z aluminium lub stali 
- hartowana głowica ze stali. 

2 

2 Zbiornik na 
wodę 
deszczową  

- zbiornik o pojemności 300-400l,  
- typ zbiornika jednoczęściowy lub dwuczęściowy (zbiornik + 
dedykowana podstawa), 
- zaopatrzony w kranik spustowy na wysokości przynajmniej 25cm 
- zbieracz wody deszczowej do zbiornika na deszczówkę 
montowany w  rurze spustowej o średnicy 105mm, kolor brązowy 

1 

3 Taczka - taczka ogrodowa jednokołowa, metalowa, tłoczona, ocynkowana 
lub malowana proszkowo, pojemność 70-85 litrów 

- maksymalna szerokość taczki 70cm,  

- maksymalny rozstawa rączek 65 cm 

1 

4 Wąż 
ogrodniczy z 
kołowrotkiem  

Wąż ogrodowy 1/2" 5-warstwowy wraz z kompletem 
szybkozłączek typu "STOP", długość 25-30m 
- końcówka zraszająca z możliwością regulacji strumienia, 
wymagany strumień punktowy i strumień zraszający 
- przyłącza z gwintem wewnętrznym na kran z gwintem 
zewnętrznym 1” 3szt,  
- Wózek na wąż - Kołowrotek 

1 

 

 

 

POLSKA AKADEMIA NAUK 
OGRÓD BOTANICZNY – CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI 

BIOLOGICZNEJ W POWSINIE 

 POLISH ACADEMY OF SCIENCES 
BOTANICAL GARDEN – CENTER FOR BIOLOGICAL DIVERSITY 

CONSERVATION IN POWSIN 

 



     

  

 

 

 

2. Zakres dostawy 

 
Dostawa do siedziby zamawiającego narzędzi ogrodniczych. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Wymagany termin wykonania zamówienia: maksymalnie 7 dni od daty złożenia zamówienia. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zawierać następujące elementy: 

 Cenę netto za narzędzia i dostawę, 

 Datę sporządzenia oferty 

 Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP. 
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty albo 
poczty elektronicznej (adres e-mail: przetargi@obpan.pl ) do dnia 01.07.2013r. 
 
VI.OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1 – Cena 100% 
2 – Rozpatrywane będą oferty na poszczególne części zamówienia . 
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