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          Bydgoszcz 12.07.2018 r. 
 OGŁOSZENIE - dostawa   
 
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza 

postępowanie wg procedury uproszczonej - poniżej 30 000€ - bez zastosowania uPzp na: dostawę 

materiału roślinnego do Ogrodu Botanicznego LPKiW.  

I. ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                           

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy   

ul. Gdańska 173-175 

85-674 Bydgoszcz 

tel. 052/ 328-00-09 

fax. 052/ 328-00-24 

strona: www.myslecinek.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

   KOD CPV : 03.12.11.00-6 żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału roślinnego – krzewinki, byliny, trawy, paprocie do 

nasadzeń w ramach projektu pn. Wzbogacenie różnorodności biologicznej zbiorowisk roślinnych 

Ogrodu Botanicznego LPKiW Myślęcinek  w Bydgoszczy, w szczególności: 

1. Dostawa materiału roślinnego zgodnie z podaną poniżej specyfikacją:   

 

Lp Nazwa Jm. ilość 

1 ciemiernik biały  szt 30 

2 goździk kartuzek  szt 60 

3 lilia złotogłów szt 40 

4 narecznica samcza  szt 40 

5 trzmielina oskrzydlona  szt 30 

6 kopytnik pospolity szt 200 

7 turzyca cienista  szt 30 

8 szakłak pospolity szt 10 

9 orlica pospolita szt 20 

10 wiciokrzew pomorski szt 20 

11 paproć zwyczajna szt 20 

12 długosz królewski  szt 20 

13 wietlica samicza   szt 20 

14 obuwik pospolity szt 20 

15 orlik pospolity  szt 50 

http://www.myslecinek.pl/
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16 pióropusznik strusi szt 20 

17 knieć błotna   szt 50 

18 czermień błotna  szt 20 

19 języcznik zwyczajny  szt 20 

20 parzydło leśne  szt 10 

21 zawilec wielkokwiatowy  szt 200 

22 dziewięćsił bezłodygowy   szt 40 

23 dyptam jesionolistny  szt 15 

24 goryczka krzyżowa szt 60 

25 krokus wiosenny szt 200 

26 zimowit jesienny             szt 150 

27 tojad mocny   szt 50 

28 szarotka alpejska  szt 30 

29 sasanka wiosenna  szt 30 

30 dziewięć sił popłocholistny  szt 20 

31 wrzos pospolity szt 500 

 

2. Materiał roślinny pojemnikowany z dobrze przerośniętą bryłą korzeniową,  w  pojemnikach 

o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. 

3. Wykonawca własnym transportem dostarczy zaoferowany materiał roślinny na adres  

Zamawiającego  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

4. Koszt transportu i rozładunek  wliczony jest w cenę materiału roślinnego. 

5. Jakość dostawy będzie sprawdzona przy odbiorze, dostawa nie spełniająca pkt.II.2 nie 

będzie przyjęta.   

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji materiału roślinnego Zamawiający zwróci wadliwy 

towar Wykonawcy, który wymieni go  na nowy w terminie 5 dni roboczych od dnia dostawy. 

7. Wykonawca    powinien    zabezpieczyć    rośliny    w    czasie    transportu    przed  

uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (rośliny powinny być ocienione, 

osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem). 

 

III.  OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : 

Termin realizacji zamówienia od 17.09  do 28.09. 2018r. po wcześniejszym telefonicznym 

uzgodnieniu  dostawy.   



Nr postępowania 3/PB/2018 
Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 € -bez zastosowania uPzp 
 

 

 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy    www.myslecinek.pl 
Strona 3 z 4 

 

V.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Termin związania ofertą, 25 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY TYCH 
WARUNKÓW: 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny:  

1. Cena jest jedynym kryterium wyboru.  

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto zgodnie z formularzem 

ofertowym. 

 Zamawiający przewiduje możliwości uzupełnienia, brakujących w ofercie informacji i 

dokumentów, poprawy omyłek rachunkowych, pisarskich, dopuszcza się występowanie do 

Wykonawcy, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. W przypadku braku skutecznego 

doręczenia odpowiedzi na wezwanie, nastąpi odrzucenie oferty. W takim przypadku komisja 

przetargowa przeanalizuje zawartość następnej w kolejności oferty posiadającej najniższą wartość 

brutto. 

VIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

 Oferty z ceną należy skutecznie dostarczyć w zamkniętych kopertach na formularzu 

ofertowym (zał.1) Zamawiającego, z dopiskiem: „Dostawa materiału roślinnego do Ogrodu 

Botanicznego LPKiW". 

do sekretariatu LPKiW, do dnia 20.07.2018 r., do godz. 900  

na adres: Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

ul. Gdańska 173-175,  85-674 Bydgoszcz 

IX.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego 

postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

X.  OTWARCIE OFERT:  

Otwarcie ofert, jawne dla oferentów, nastąpi w dniu 20.07.2018 r. o godzinie 930 w świetlicy LPKiW, I 

piętro (teren bazy technicznej) ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz. 

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

Zamawiającego. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej przez 

Wykonawcę drogą pocztową. 
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Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: Iwona Bednarek  tel. 52 328 00 09 wew. 23 

lub   795 506 797 w godz. 7:00 -13:00. 

 

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym – Zał. 1. 

Załączniki: 

zał. 1 formularz ofertowy, 

zał. 2 wzór umowy 

zał. 3 obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

 
Sporządził:      Zatwierdził: 


