
Puławy 16.10.2014r.

Zapytanie ofertowe 

I. ZAMAWIAJĄCY
Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach. 
Ul. Sieroszewskiego 4
24-100 Puławy 
tel. 81 886 49 65
tel.884 992 986
NIP. 716-279-40-92
REGON:  060664288

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  pielęgnacja  zabytkowego  ogrodu  willowego  o  pow.  0,6152ha 
stanowiącego   bezpośrednie  otoczenie  budynku  Młodzieżowego  Domu  Kultury  przy 
ul .Sieroszewskiego 4 w Puławach.

2. Harmonogram rzeczowy zadania:

 Pielęgnacja  drzew, krzewów oraz  nasadzeń 
kwiatowych 

październik - listopad

 Koszenie trawnika październik - listopad

 Oprysk alei środkami chwastobójczymi październik - listopad

 Nasadzenia kwiatowe przy alei wjazdowej październik - listopad

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :  do 20  .11.2014r  

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mdk-pulawy@o2.pl , 

faksem na  nr:  81  –  886  49  65,   poczty,  kuriera  lub  też  dostarczona  osobiście  na   adres:  
ul. Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy do dnia 25.10.2014r.

2. Ocena ofert   zostanie   dokonana  w dniu  26.10.2014r.,  a  wyniki   i  wybór  najkorzystniejszej  oferty 
zostanie ogłoszony na stronie internetowej placówki : www.mdkpulawy.info

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i  oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.



6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mdkpulawy.info.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 50%
2 – Referencje25%

             3 – Propozycje dot. wykonania usługi
    

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  oferentów  za  pośrednictwem  strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.mdkpulawy.info

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiający  udostępnia  materiały  i  informacje  na  temat  ogrodu  po  wcześniejszym  kontakcie  pod 
numerem tel . 81- 886 49 65


