
 

 

Znak sprawy: 74/PN/2020     Warszawa, 02.12.2020 r. 
 
 

Wykonawcy uczestniczący 
w postępowaniu nr 74/PN/2020 
 
 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 74/PN/2020 prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wycinanie krzewów 
i samosiewów drzew z brzegów wód w ramach utrzymania efektów projektu "Ochrona siedlisk 
kluczowych gatunków ptaków” 
 

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. „Wycinanie krzewów i samosiewów drzew z brzegów wód w ramach 
utrzymania efektów projektu "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków” 
  

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

913 021,00 zł (słownie dziewięćset trzynaście tysięcy dwadzieścia jeden złotych 
00/100) brutto. 

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 i adres 
Wykonawcy 

Cena (brutto w PLN) 

1 
Marek Piwowarski Krajobrazy 
ul. Jagiellońska 16/18 
03-719 Warszawa 

927 998,10 zł. 

2 

KAMA BIS 
Paweł Kaczmarczyk 
ul. Jana Husa 18B/207 
03-153 Warszawa 

710 640,00 zł. 

3 
AG-Complex sp. z o.o. 
ul. Płytowa 14 
03-046 Warszawa 

972 000,00 zł. 

4 

MP GARDEN 
Paweł Mróz 
ul. Bielińska 88 
07-221 Brańszczyk 

626 400,00 zł. 

5 
Daniel Mróz 
Stary Mystkówiec 55 
07-206 Somianka 

960 000,00 zł. 

6 
Tomasz Rosiński 
Myskówiec Kalinówka 13 
07-217 Zatory 

756 000,00 zł. 



 
 

7 
VERDE sp. z o.o. sp.k. 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 45 
96-100 Skierniewice 

936 360,00 zł. 

8 
PRO-LAS sp. z o.o. sp.k. 
ul. Elewatorska 11/1 
15-620 Białystok 

3 628 500,00 zł. 

9 
SORTED sp. z o.o. 
Chyliczki, ul. Wschodnia 27B 
05-500 Piaseczno 

1 337 040,00 zł. 

10 
TESTA Teresa Świerzbińska 
ul. Wańkowicza 4/116 
02-798 Warszawa 

5 760 000,00 zł. 

 
Powyżsi Wykonawcy wyrazili zgodę na realizację zamówienia na warunkach 
określonych w SIWZ, we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 i w opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiący załączniki nr 1 do SIWZ, w tym w zakresie terminu 
wykonania zamówienia i warunków płatności. 
 

UWAGA: 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, zobowiązani są w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, którego wzór określa załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

 
 

Magdalena Mycko 
Kierownik działu 

zamówień publicznych 
 


