
Załąanlk nr 4 Regulamin udzielania przez 
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zamówień publicznych 

o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 OOO euro 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości nieprzekraczającej 30 OOO euro 

1. W celu realizacji zamówienia na Zakup i dostarczenie 140 kg nasion roślin ozdobnych 
jednorocznych nr (wg rejestru zamówień) 94/WZP/2020 przeprowadzono procedurę wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 11695 zł netto. 

3. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej (należy zakreślić i wypełnić właściwe pole) 

D w dniu ............................ wykonano rozpoznanie rynku: D elektronicznie D pisemnie 

D w dniu ......................... zostało skierowane zapytanie ofertowe: D elektronicznie D pisemnie 

do następujących Wykonawców (należy podać nazwę i adres): 

1) .................................. .. 

2) ................................... . 

3) 

X W dniu 11 .03.2020 r. zostało opublikowane zapytanie ofertowe na stronie internetowej 

zamawiającego 

D odstąpiono od stosowania niektórych zasad udzielania zamówień na podstawie § 9 ust . 1 Regulaminu. 

4. Pozyskano poniższe oferty: 

1) Nazwa I adres wykonawcy: Przedsiębiorstwo nasienne TORAF Leszek, Tomasz, Rafał 

Węgrzynowscy spółka jawna, Maclejów34, 46-211 Kujakowlce Górne 

Data pozyskania oferty: 11.03.2020 r. 

Cena brutto: 14 796,00 zł 
Dodatkowe informacje: oferta po podjęciu negocjacji mieści się we wnioskowanej kwocie i wynosi 14 364 
zł brutto 

5. Odrzucono następujące oferty: 

(należy uzasadnić) 

6. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu: 
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Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy 

Przedsiębiorstwo nasienne 
TORAF Leszek, Tomasz, Rafał 

1 Węgrzynowscy spółka jawna, 
Maciejów34, 46-211 
Kujakowice Górne 

6. Rozstrzygnięcie wyboru: 

(należy uzasadnić) 

liczba punktów liczba punktów według 
według kryterium 

kryterium ......... - ..... pkt 
cena - 100 pkt 

100 -

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo nasienne TORAF Leszek, Tomasz, Rafał 

Węgrzynowscy spółka jawna, Maciejów34, 46-211 Kujakowice Górne, która po negocjacjach spełniła 

wymagania określone w zapytaniu ofertowym i została wybrana do realizacji. 

7. Postępowanie unieważniono w dniu 09.04.2020 r. 

W związku z nowymi decyzjami i wytycznymi Prezydenta m.st. Warszawy, dotyczącymi wydatkowania 

środków publicznych w bieżącym roku, jesteśmy zmuszeni do odstąpienia od realizacji zamówienia na 

zakup i dostarczenie 140 kg nasion roślin ozdobnych jednorocznych (postępowanie nr 94/WZP/2020), na 

podstawie pkt 1 ust. 5 Zapytania Ofertowego. Ze względu na utrzymujący się stan epidemii i związaną z 

tym konieczność dostosowania wydatków ze środków publicznych do panującej sytuacji, jako jednostka 

budżetowa m.st. Warszawy zobligowani jesteśmy do dokonywania w tym momencie jedynie 

priorytetowych zamówień. Nasiona zakupione w ramach postępowania nr 94/WZP/2020 miały zostać 

rozdystrybuowane wśród mieszkańców podczas różnego rodzaju działań edukacyjnych oraz pikników 

plenerowych. Wydarzenia tego typu z udziałem Warszawiaków i Warszawianek zostały jednak w 

ostatnich dniach odwołane, w związku z powyższym nie będziemy mieli możliwości wykorzystać ich 

zgodnie z przeznaczeniem. Nie mamy również odpowiednich warunków do przechowywania nasion na 

kolejne lata. 

Data i podpis osoby wyznaczonej do przeprowadzenia postępowania: 

Data i podpis bezpośredniego przełożonego: 

zatwierdzenie kierownika Zamawiającego i skierowanie do realizacji: 
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