
 

 

Znak sprawy: 40/PN/2020     Warszawa, 10.08.2020 r. 
 

 
 
Wykonawcy uczestniczący 
w postępowaniu nr 40/PN/2020 
 
 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 40/PN/2020 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w 
zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie parków m.st. Warszawy.” 

Informacja z otwarcia ofert 

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), niniejszym przekazuję informację z 
otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Wykonanie 
inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na 
terenie parków m.st. Warszawy.” 
  

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

550 474,20 zł (słownie pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 20/100) 
brutto w tym na poszczególne części:  

Część I – 155 472,00,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa 
złotych 00/100); 
Część II – 160 524,84 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złotych 
84/100); 
Część III – 155 472,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa 
złotych 00/100); 
Część IV – 79 005,36 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięć złotych 36/100). 

2) Firmy, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania 
zamówienia, okresy gwarancji oraz warunki płatności zawarte w ofertach: 

Nr 
oferty 

Nazwa/firma Wykonawcy Cena (brutto w PLN) 
Skrócenie terminu wykonania Etapu I 

(dokumentacji inwentaryzacyjnej) 

1 
PRO-LAS sp. z o.o. sp. k. 
ul. Elewatorska 11/1 
15-620 Białystok 

Część I: 132 840,00 zł. 
Część II: 103 320,00 zł. 
Część III: 88 560,00 zł. 
Część IV: 59 655,00 zł. 

Część I: 8 tyg. od dnia zawarcia umowy 
Część II: 6 tyg. od dnia zawarcia umowy 
Część III: 6 tyg. od dnia zawarcia umowy 
Część IV: 3 tyg. od dnia zawarcia umowy 

2 
TAXUS UL sp. z o.o. 
ul. Płomyka 58 
02-491 Warszawa 

Część I: 84 890,00 zł. 
Część II: 79 890,00 zł. 
Część III: 71 890,00 zł. 
Część IV: 58 890,00 zł. 

Część I: 6 tyg. od dnia zawarcia umowy 
Część II: 6 tyg. od dnia zawarcia umowy 
Część III: 6 tyg. od dnia zawarcia umowy 
Część IV: 4 tyg. od dnia zawarcia umowy 

 




