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ZAPYTANIE OFERTOWE

Miasto Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 zwraca się z prośbą o złożenie oferty 
cenowej na sprzedaż niżej opisanego przedmiotu zamówienia.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż kwiatów ciętych, wiązanek, bukietów, wieńców 
oraz kwiatów w doniczkach, szczegółowo opisanych w poniższym zestawieniu:

Lp. Opis przedmiotu zamówienia ilość 
(w szt.)

kol. 1 kol.2 kol.3

1 Pojedynczy kwiat  
 Goździki, różne kolory 40
 Róża o długości 90 cm 470
 Róża o długości 60 cm 40
 Róża o długości 40 cm 40
 Tulipan, różne kolory 40
2 Bukiet okolicznościowy typu biedermeier z 15 kwiatów +dekoracja 18
3 Bukiet okolicznościowy typu biedermeier z 20 kwiatów +dekoracja 18
4 Bukiet okolicznościowy typu biedermeier z 30 kwiatów +dekoracja 18
5 Wiązanka okolicznościowa z 3 róż + dekoracja 3
6 Wiązanka okolicznościowa z 5 róż + dekoracja 3
7 Bukiet okolicznościowy z 5 kwiatów (nie róże) + dekoracja 10
8 Bukiet okolicznościowy z 7 kwiatów (nie róże) + dekoracja 10
9 Bukiet okolicznościowy z 9 kwiatów (nie róże) + dekoracja 10

10 Bukiet okolicznościowy z 11 kwiatów (nie róże)  + dekoracja 3

11
Kompozycja na liściu (wiązanka pod pomnik) z minimum 7 kwiatów + dodatki 
dekoracyjno-wypełniające + szarfa w barwach miasta lub barwach Polski z napisem 
każdorazowo określonym przez Zamawiającego

15

12
Kompozycja na liściu (wiązanka pod pomnik) z 10 kwiatów + dodatki dekoracyjno-
wypełniające + szarfa w barwach miasta lub barwach Polski z napisem każdorazowo 
określonym przez Zamawiającego

15

13
Wieniec okolicznościowy na igliwiu z 40 kwiatów + dodatki dekoracyjno-wypełniające 
+ szarfa w barwach miasta lub barwach Polski z napisem każdorazowo określonym 
przez Zamawiającego

10

14
Wieniec okolicznościowy na igliwiu z 50 kwiatów + dodatki dekoracyjno-wypełniające 
+ szarfa w barwach miasta lub barwach Polski z napisem każdorazowo określonym 
przez Zamawiającego

5

15

Wiązanka w kształcie parabolicznym w gąbce, na igliwiu (wiązanka pogrzebowa lub 
pod pomnik) z 15 kwiatów + dodatki dekoracyjno-wypełniające + szarfa w barwach 
miasta lub barwach Polski z napisem każdorazowo określonym przez 
Zamawiającego

10



16

Wiązanka w kształcie parabolicznym na gąbce, na igliwiu (wiązanka pogrzebowa lub 
pod pomnik) z 20 kwiatów + dodatki dekoracyjno-wypełniające + szarfa w barwach 
miasta lub barwach Polski z napisem każdorazowo określonym przez 
Zamawiającego

25

17

Wiązanka w kształcie parabolicznym na gąbce, na igliwiu (wiązanka pogrzebowa lub 
pod pomnik) z 30 kwiwatów +dadatki dekoracyjno-wypełniające + szrfa w barwach 
miasta lub barwach Polski z napisem każdorazowo określonym przez 
Zamawiającego

15

18
Kompozycja kwiatowa w pojemniku ozdobnym, tzw. ikebana z 15 kwiatów + dodatki 
dekoracyjno-wypełniające 3

19
Kompozycja kwiatowa w pojemniku ozdobnym, tzw. ikebana z minimum 20 kwiatów 
+ dodatki dekoracyjno-wypełniające 3

20 Kosz okolicznościowy, mały, z 20 kwiatów + dodatki dekoracyjno-wypełniające 3
21 Kosz okolicznościowy, średni, z 30 kwiatów + dodatki dekoracyjno-wypełniające 3
22 Kosz okolicznościowy, duży, z 40 kwiatów + dodatki dekoracyjno-wypełniające 3
23 Storczyk dwupędowy w doniczce 5
24 Storczyk dwupędowy w doniczce z osłonką i dekoracją 5
25 Kwiat doniczkowy, różne gatunki 10
26 Stroik okolicznościowy, w tym świąteczne 10
27 Ziemia doniczkowa o pojemności  5 l 10

II. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Sprzedaż odbywać się będzie:
1) etapami, w okresie: od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 2 stycznia 2019 r. do 

dnia 31 grudnia 2019 r. bądź do momentu wyczerpania się środków finansowych w umowie; 
zamówienia będą przekazywane sukcesywnie, w zależności od potrzeb zgłoszonych przez 
poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi,

2) w każdy dzień tygodnia,
3) w godzinach pomiędzy 8:00 – 20:00.

2. Skalkulowane ceny winny zawierać wszystkie istotne elementy składające się na cenę wpisaną do 
formularza ofertowego. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza wskazywania cen w przedziale od-do, 
np. „róża o długości 60 cm, cena 8-10 PLN”. Oferta, która zawierać będzie ceny sprecyzowane w 
taki sposób zostanie odrzucona. Ceną oferty jest łączna cena brutto.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 2 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie 
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały 
wprost wyszczególnione w treści niniejszego zapytania, czy umowy. Wykonawca, mając możliwość 
uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie 
mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy. 

4. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w 
miejsca na terenie Łodzi, wskazane przez Zamawiającego (miejsca odbioru), własnym 
transportem, na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

5. Wszystkie elementy użyte do układania kompozycji kwiatowych (wieńców, wiązanek na jodle, 
wiązanek i bukietów okolicznościowych, ikeban, koszy, itp.) muszą być w pierwszym gatunku, 
prawidłowo związane, w sposób uniemożliwiający poluzowanie kompozycji, taśma pomocnicza 
starannie ukryta, końce kwiatów równo obcięte, itp.

6. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać kompozycje w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. Zdarzają się sytuacje, że zamówienie musi być zrealizowane w ciągu 1 godziny.

7. Kompozycje kwiatowe winny być wykonane przy użyciu, w szczególności, następujących gatunków 
kwiatów: anturium, róża, koreanka, strelicja, astromeria, goździk, tulipan, eustomia, storczyk, 
słonecznik, gerbera, frezja, z dodatkami dekoracyjno–wypełniającymi.



8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar cenę w złotych brutto zgodnie z 
cenami określonymi w formularzu ofertowym.

9. Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto za przedmiot zamówienia w trakcie obowiązywania 
umowy wyłącznie w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących 
stawek podatku VAT.

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę sprzedaży w terminie do 30 dni od daty doręczenia 
poprawnie wystawionej faktury VAT.

11. Zapłata nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, wskazane przez 
niego, według stawek podatku VAT obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Za termin zapłaty 
strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

12. Płatnikiem jest Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP: 7250028902.
13. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może powiększyć ilość realizowanych dostaw, 

jednak nie więcej niż o 25% wartości umowy. Skorzystanie z takiej możliwości może nastąpić 
w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości dostaw będących przedmiotem umowy, w wyniku 
zwiększonego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia oraz na warunkach określonych 
w umowie.

14. Wskazane ilości są wielkościami orientacyjnymi przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje 
roszczenie o realizację dostawy w wielkościach wskazanych w formularzu ofertowym. 
Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu 
według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu pod warunkiem nieprzekroczenia wartości 
umowy.

III. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Zamawiający dokona wyboru oferty według kryterium najniższej ceny określonej w formularzu 
ofertowym jako „wartość oferty brutto”.

IV. TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

Ofertę prosimy złożyć do dnia 24 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. 
Piotrkowskiej 104, pok. 066 lub elektronicznie na adres poczty: a.machtalowicz@uml.lodz.pl. 

Złożenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, 
a tym samym nie stanowi podstawy roszczenia oferenta do zawarcia umowy. 

Dyrektor Wydziału 
Organizacyjno-Administracyjnego

Katarzyna Korowczyk

Załączniki:
formularz ofertowy
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