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Znak: AG.I.272.2.6.2023                                                                                  Kielce, dn. 27 lutego 2023 r. 

 

        
Informacja dla wykonawców nr 1  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie Zapytania ofertowego  

pn.: „Zakup wraz z  dostawą kwiatów na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Kielcach na 2023 rok”, znak: AG.I.272.2.6.2023. 

 

W związku z zadanym pytaniem zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

Jaki jest przewidywany konkretny termin dostawy? W ogłoszeniu widzę datę "od dnia zawarcia umowy 
do 31 grudnia" - jest to bardzo rozbieżny czas gdzie ceny kwiatów ciętych znacznie różnią się w czasie 
sezonu i poza nim. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania – Opisem przedmiotu zamówienia 

zamawiający będzie informował wykonawcę najpóźniej na 24 godziny przed planowanym  

spotkaniem mailem na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie o rodzaju zamówienia tj: ilości, 

miejscu, dniu i godzinie dostawy kwiatów, bukietów, wiązanek bądź wieńca oraz treści tekstu jaki należy 

umieścić na szarfie biało-czerwonej (tylko w przypadku wiązanki lub wieńca z szarfą) oraz czy szarfa ma 

być z napisem czy bez napisu i jaki rodzaj szarfy – materiałowa czy plastik oraz czy ze stelażem czy bez 

stelaża. 

Terminy, godziny i miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia, zamawiający zgłosi wykonawcy  

w dniu składania zamówienia. Terminy realizacji i dostawy każdorazowo uzgodnione będą  

z zamawiającym.  

Zamawiający zastrzega składanie i realizację zamówienia w każdy dzień tygodnia o wyznaczonej przez 

zamawiającego godzinie. 

 

Pytanie 2: 

Czy są wymagane konkretne rodzaje/gatunki kwiatów ciętych jeśli chodzi o wieńce, wiązanki i bukiety? 

Oraz ilość szt. konkretnego rodzaju w bukiecie/wiązance/wieńcu? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania – Opisem przedmiotu zamówienia w zakresie rodzaju 

zamówienia: 

poz. 1 mała wiązanka na florecie 15 kwiatków – 35 szt. 

poz. 2 duża wiązanka na florecie 20 kwiatków – 25 szt. 

poz. 3 małe wieńce na trójnogu 25 kwiatków – 15 szt. 

poz. 4 duże wieńce na trójnogu 30 kwiatków – 15 szt. 
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poz. 5 kwiaty pojedyncze róże o dł. 60 cm – 500 szt. 

poz. 6 bukiety okolicznościowe 14 kwiatków – 60 szt. 

Zamawiający nie wyszczególnia konkretnego rodzaju/gatunku kwiatów, skupia się jedynie na jak 

najdłuższej trwałości kwiatów w barwach patriotycznych. 

Ilość sztuk została podana w Załączniku nr 2 do Zapytania – Opisie przedmiotu zamówienia. 
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