
Załącznik nr 1 

do regulaminu udzielania zamówień publicznych, 

                                                                                                                          o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto  

                                                                                                                      w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2021 

(bez stosowania ustawy z dnia 11.września 2019r. roku Prawo zamówień publicznych) 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół Agrotechnicznych 

ul. Szczecińska 36 

76-200 Słupsk 

fax: 59 845 64 48 

e-mail: zsa@zsa.slupsk.wp.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Zakup i dostawa urządzeń i narzędzi ogrodniczych dla pracowni architektury krajobrazu w 

Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione urządzenia i narzędzia ogrodnicze o 

następujących parametrach: 

1. Rozdrabniacz gałęzi – 1szt. 

 Moc znamionowa: min. 2300W 

 Maks. Śr. Gałęzi: min. 40 mm 

 zintegrowany pojemnik o pojemności  min. 60 l 

2. Wertykulator elektryczny – 1 szt. 

  Moc znamionowa: min. 15kW 

 Szerokość pracy: min.34 cm 

 Zintegrowany pojemnik o pojemności  min. 60 l 

3. Traktor ogrodowy – kosiarka 1 szt. 

 Moc znamionowa: min. 1500W 

 Szerokość koszenia: min. 120 cm 

 Zintegrowany pojemnik o pojemności  min. 300 l 

4. Glebogryzarka spalinowa -  1szt. 

5. Akumulatorowe nożyce do żywopłotu – 2 szt. 

 Minimum 2 akumulatory w komplecie 

6. Kosa spalinowa – 2 szt. 

 Moc: min 0,65 kW 

 Waga: max. 4,5 kg 

7. Kosiarka spalinowa z napędem – 2 szt. 

 Moc znamionowa: min. 2kW 

 Szerokość koszenia: min. 45 cm 

 Zintegrowany pojemnik o pojemności  min. 50 l 

8. Dmuchawa spalinowa do liści – 2 szt. 

 Siła nadmuchu: min. 12 N 

 Waga: max. 4,5 kg 
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9. Sekator ogrodowy - 10szt. 

10. Opryskiwacz 1,5 l – 1 szt. 

11. Młotek gumowy 65mm – 3 szt. 

12. Młotek ślusarski 0,8 kg – 3 szt. 

13. Miara z włókna szklanego min 30m – 5 szt. 

14. Dalmierz laserowy (do 40m) – 1szt. 

15. Siewnik ręczny – 1szt. 

16. Przedłużacz 40m – 2 szt 

 

Koszty dostawy pokrywa oferent. Zaleca się, aby urządzenia spalinowe, elektryczne i 

akumulatorowe pochodziły od tego samego producenta. 

 

 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

Listopad  – grudzień 2021r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę  

i doświadczenie do wykonania.  Wymagane dokumenty: 

- Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do zaproszenia. 

- Kosztorys ofertowy. 

 

VI. Kryterium oceny ofert: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu  

i uzyska najbardziej atrakcyjną cenę spełniającą wymogi zamówienia oraz potwierdzi 

terminowość wykonania usługi. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Oferta może być złożona osobiście, e-mailem lub przesłana pocztą. 

Oferty należy składać na wybrany adres: 

Email: tomasz.sznigirewicz@zsa.slupsk.pl lub 

Zespół Szkól Agrotechnicznych 

ul. Szczecińska 36 

76-200 Słupsk 

w terminie do 16.11.2021r do godziny 15.00 

 

VIII. Dodatkowe informacje 

Umowa z firmą wykonującą zadanie, wyłonioną w toku postępowania zawarta zostanie z 

chwila potwierdzenia przez organ prowadzący szkołę – Powiat Słupski otrzymania przez 

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku środków na wykonanie zadania. 

Dodatkowych informacji udziela Tomasz Sznigirewicz (tel. 59 8456448, email: 

tomasz.sznigirewicz@zsa.slupsk.pl) 

 

Otwarcie ofert odbędzie się w  dniu  17.11.2021r. o godzinie 13.00. Informacja o 

wyborze oferenta podana zostanie na stronie http://www.zsa.slupsk.pl/bip/. 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 
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