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Mikołów, 02.08.2013r. 

 

ZNAK SPRAWY: 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
W związku z realizacją projektu „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych 

dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” objętego umową dotacji 
Nr 233/2013/Wn-12/OP-WK/D z dnia 11.05.2013r., proszę o wycenę laboratoryjnych badań 
parametrów gleby: 

L.p. 

Parametry porównywalne lub wyższe niż: Ilość 
sztuk 

Cena netto 
PLN 

Cena brutto 
PLN 

1 Przygotowanie próbki 1 
  

2 Preparatyka próbki 1 
  

3 Oznaczenie odczynu gleby w KCl 1 
  

4 Oznaczenie odczynu gleby w H20 1 
  

5 Oznaczenie zawartości fosforu przyswajalnego 
P2O5 mg/100g gleby 

1 
  

6 Oznaczenie azotu mineralnego * 0-60cm 1 
  

7 Oznaczenie azotu ogólnego 1 
  

8 Oznaczenie próchnicy/węgla organicznego 1 
  

9 Oznaczenie składu granunolometrycznego 
metodą laserową 

1 
  

10 Oznaczenie makroelementów metodą 

ogrodniczą*-uniwersalną mg/dm3 (N-NO3, P, K, 
Ca, Mg, Cl-, zasolenie) 

1 

  

11 Oznaczenie jonów K+, Na+ Ca2+, Mg2+ 1 
  

RAZEM   
  

 
W ofercie proszę podać: 
1. sposób płatności za badanie (WYMÓG OBOWIĄZKOWY PRZELEW): ………………………………. 
2. termin wykonania badania od dnia przekazania próbki: …………………………………. 
3. ważność oferty: minimum 30.10.2013r. 
4. informację czy oferent posiada akredytację   (WYMÓG OBOWIĄZKOWY)  TAK/NIE 

5. czy oferent wykonuje badania na terenie niżej podanych województw (WYMÓG 
OBOWIĄZKOWY): 

*dolnośląskiego          TAK/NIE 
*pomorskiego          TAK/NIE 
*zachodniopomorskiego        TAK/NIE 
*lubelskiego          TAK/NIE 

*podlaskiego          TAK/NIE 

*wielkopolskiego         TAK/NIE 
*lubuskiego          TAK/NIE 
*kujawsko-pomorskiego        TAK/NIE 
*świętokrzyskiego         TAK/NIE 
*opolskiego          TAK/NIE 
*śląskiego          TAK/NIE 

*małopolskiego          TAK/NIE 



 

2 
 Projekt współfinansowany ze środków  
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 
Ofertę proszę przesłać na dołączony do zapytania wzorze odpowiedzi na zapytanie. 
Dopuszcza się możliwość składania ofert na innym wzorze z zachowaniem elementów wzoru 
przesłanego przez Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. 

W przypadku niewykonywania ww. badań, prosimy zaznaczyć tą informację wpisując ją w polu dt. 
parametrów. 
W przypadku rożnych cen badań w różnych województwach, proszę o zaznaczyć tą informację w 
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

Wystawienie faktury/rachunku za wykonane w danym miesiącu badanie powinno 

następować nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 
 
Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce może zlecić większą ilość badań niż 
wynika to z zapytania. 
 

Termin składania ofert do 12.08.2013, godz. 12.00. 
 

Dopuszcza się możliwość składania ofert w formie: 
- e-mail na adres: radaogrodow@gmail.com 
- przesyłką listową (liczy się data wpływu) na adres: Mikołów (43-195), ul. Sosnowa 5, 
Stowarzyszenie Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce 
- osobiście w siedziba Zamawiającego – Mikołów (43-195), ul. Sosnowa 5, Sekretariat 
Stowarzyszenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce 
 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Galej, tel. 533-309-106, e-mail: k.galej@gmail.com 
 
Kryterium wyboru: 100% cena 
 
 
Wymóg obowiązkowy do spełnienia przez oferenta: płatność za badanie przelewem, 

posiadanie akredytacji, możliwość odbioru i wykonania badań na terenie województw 
wskazanych w zapytaniu. 

 
Załączniki: 

1. Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe 
2. Wzór umowy (może podlegać zmianie) 
3. Wzór zlecenia/zamówienia (może podlegać zmianie) 

 
 
 

Odbierający:       Przekazujący 


