
 

                                                                                                   Łódź, dn 13.05.2019 r. 
 

  wg rozdzielnika         
      

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o., 94-303 Łódź ul. Konstantynowska 8/10, 
uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na zakup roślin . 

 I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są  

a. Załącznik nr.1 - liliowce, hosty, rododendrony, różaneczniki, pnącza trawy, paprocie 

b. Załącznik nr.2 – zestaw roślin do obsadzenia ekspozycji hipopotamów karłowatych 

Kupujący na bieżąco będzie prowadził ustalenia co do ilości zakupu poszczególnych roślin     z 
Sprzedającym  podczas realizacji zamówienia . Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać, 
dostarczyć towar w 100% wartościowy wolny od grzybów i szkodników, nie posiadające 
uszkodzeń mechanicznych. Rośliny przekorzenione, oznakowane według gatunków i odmian. 

  II. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia 

 Warunkiem realizacji będzie złożenie oferty cenowej - wypełnienie załączników nr.1 i 2 
lub jednego z nich. Wybór Sprzedawcy dokonany będzie przez porównanie cenowe, i 
porównanie  wielkości proponowanych roślin 

 Do wyboru Sprzedawcy i zlecenia wykonania zamówienia nie będą miały zastosowania 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp), 

 Termin realizacji:- maksymalnie 2 tygodnie od dnia otrzymania zamówienia od 
Kupującego. 

 Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na 
konto Sprzedawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo 
wystawionej faktury.  

III. Zawartość oferty 
Oferta powinna zawierać: 

 cenę netto  za wykonanie całości zlecenia  

 czas realizacji zamówienia od chwili jego złożenia 
Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu 
cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem 
zamówienia przez Miejski Ogród Zoologiczny  w Łodzi Sp. z o.o. i nie stanowi podstawy do 
roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy. 
 
Prosimy o przesłanie ofert do dnia 16.05.2019 r., do godz. 14.00- tej. 

Wyjaśnień dotyczących zamówienia udzielać będzie Pan Andrzej Wiśniewski, tel. kont. 
601 221 703   
 
 

                                                                                                   Z poważaniem  
                                                                                     Kierownik Działu Technicznego 
                                                                                                Andrzej Wiśniewski 


