
 

 

W/ 372  /DZM/22        Opole, 02.08.2022 roku 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 
 

„Dostawa 100 szt. drzew z rodzaju Tilia, Acer, Sorbus” 
 

I. Zamawiający: 
 
Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
ul. Podmiejska 69 
45-574 Opole,  
NIP 754-135-19-21, 
Regon 531124805  
 
 
II.  Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem w/w zapytania ofertowego jest dostawa do siedziby Spółki 100 sztuk drzew, w tym: 
a)   60 sztuk Tilia cordata, o obwodzie 12-14 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, 
b)  10 sztuk Acer platanoides, o obwodzie 14-16 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, 
c) 30 sztuk Sorbus aucuparia, o obwodzie 14-16 cm, mierzonym na wysokości 130 cm. 

 
 
III.  Termin wykonania zamówienia: 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 25 sierpnia 2022 roku. 
 
 
IV.  Istotne postanowienia umowy: 
 
1.  Termin płatności zostanie uzgodniony w umowie, jednak nie krótszy niż 21 dni od daty prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 
2.  Gwarancja min. 12 miesięcy. 
3.  Materiał szkółkarski musi spełniać wymogi Związku Szkółkarzy Polskich. 
 
 
V.  Sposób przygotowania oferty:  
 
1.  Oferta musi zawierać: 

a) pełną nazwę oferenta, 
b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, 
c) wypełniony formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego, 
d) podpisaną klauzulę RODO stanowiącą zał. nr 2 do zapytania ofertowego. 

 
2.  Oferta, w formie skanu, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 

prawnym w imieniu oferenta, W tytule należy wpisać: „Dostawa 100 szt. drzew z rodzaju Tilia, Acer, 
Sorbus”. 

 
VI.  Informacje dotyczące waluty oferty oraz sposobu obliczania ceny: 
1. Cenę oferty należy podać w PLN, 
2. W ofercie należy podać cenę brutto (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), 
3. Każdy oferent może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. 
 
 
VII. Kryteria oceny: 



 

 

 
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria: 

- Cena 
2. Informacja o wagach punktowych przypisanych poszczególnym kryteriom oraz sposób przyznawania 

punktacji za spełnienie danego kryterium: 
 

 

 
 
3. W ramach kryterium „cena" ocenie podlegać będzie cena brutto całości przedmiotu zamówienia                      

w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  
4. Powyższa cena obliczona zostanie wg wzoru: 
  Cena = najniższa cena ofertowa brutto/cena brutto oferty badanej x 100 pkt 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryterium 

określonego w zapytaniu ofertowym. 
 
 
VIII.  Miejsce i termin złożenia oferty: 
 
1. Oferty w postaci skanu podpisanego formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy przesłać                                

za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: sylwia.siedlecka@zk.opole.pl oraz 
sekretariat@zk.opole.pl w terminie      do 10.08.2022 r. wpisując w tytule: 

„Dostawa 100 szt. drzew z rodzaju Tilia, Acer, Sorbus” 
2. Informacje o zapytaniu uzyskać można pod numerem telefonu 577 530 740 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Informacja o wyborze oferenta zamieszczona zostanie na stronie internetowej: 

a) https://opolezk.bip.gov.pl/   (Biuletyn Informacji Publicznej) 
b) https://zk.opole.pl/zamowienia-nieobjete-przepisami-prawa-zamowien-publicznych-aktualne/ 

 
 
IX. Informacje dodatkowe: 
 
1.  Dodatkowych informacji udzielać będą:  

Sylwia Siedlecka, tel. 577 530 740, email:   sylwia.siedlecka@zk.opole.pl 
Mariusz Lipiec, tel. 535 256 252, email: mariusz.lipiec@zk.opole.pl 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny. 
 
 
X.  Załączniki: 
 
Załącznik 1:  formularz ofertowy – oferta cenowa 
Załącznik 2:  klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 
XI. Sposób upublicznienia 
 

Strona internetowa Zamawiającego:  
a) https://opolezk.bip.gov.pl/   (Biuletyn Informacji Publicznej) 
b) https://zk.opole.pl/zamowienia-nieobjete-przepisami-prawa-zamowien-publicznych-aktualne/ 

 
XII. Informacja na temat zakresu wykluczenia 
1. Z udziału w realizacji zamówienia wykluczony zostanie oferent, który: 

a) złożył ofertę po terminie wskazanym w rozdziale VI, 
b) nie zawarł wszystkich wymaganych informacji określonych w załączniku do niniejszego zapytania 

ofertowego i pomimo wezwania do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień nie wywiązał się z 
powyższego,  

c) powiązany jest osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Lp. Kryterium Waga 
1. Cena 100% 



 

 

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadkach, gdy: 
a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie 

Zamawiającego, 
b) nie wpłynie żadna oferta, 
c) nie wpłynie żadna ważna oferta, 
d) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe Zamawiającego. 

 
  

 
 

……………………………………………… 
Podpis kierownika Zamawiającego 
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