Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

PA

jednostka budżetowa

NIP:

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania przez
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zamówień publicznych
o wartości poniżej 130 000 zł

5213748392, REGON: 365421948

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wartości poniżej 130 000 zł

o

Wcelu realizacji zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej na „Wykonanie ujęć wód z
koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewskiej
położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów m.st. Warszawy” wraz z uzyskaniem niezbędnych
zgód, uzgodnień, opinii, odstępstw, zezwoleń umożliwiających realizację Inwestycji w terenie,
nr (wg rejestru zamówień) 21/WZP/2021 przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.
1.

2.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 89

430,89

zł netto.

3. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 110 000 zł brutto.
4. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej (należy zakreślić
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wypełnić właściwe pole)
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zostało skierowane zapytanie ofertowe:

Wykonawców

(należy podać

nazwę
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adres):

dniu 18.02.2021r zostało opublikowane zapytanie ofertowe na stronie internetowej
zamawiającego

ZI

odstąpiono od stosowania niektórych zasad udzielania zamówień na podstawie

5.

Pozyskano poniższe

1)

Nazwa

i

KRAOBRAZY, ul.

03-917 Warszawa
Data pozyskania oferty: 04.03.2021 r.
Cena brutto: 109 470,00 zł

2) Nazwa

i

ust.

1

Regulaminu.

oferty:

adres wykonawcy: Marek Piwowarski

Dodatkowe kryterium
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Ofert:

adres wykonawcy:
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Jagiellońska 16/18,

www

BR PROJEKT Błażej

02-784 Warszawa.
Data pozyskania oferty: 04.03.2021 r.

Rogulski, ul. Sosnowskiego

1

m 56,

2

do oferty,

Cena brutto: 100 860,00
Dodatkowe kryterium

6.

ofert:

Odrzucono następujące oferty:

Odrzucono
-

oceny

ofertę

nr

1,

firmy Marek Piwowarski Krajobrazy

z uwagi

na:

brak wyceny pozycji o nr 9-10 w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr
Strona

1

z 2

nie przedstawiono w ofercie Wykazu Pracowników wskazanych przez Wykonawcę

-

do

realizacji

zamówienia publicznego stanowiącego załącznik nr 3 do oferty.

6.

Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu:
Nr

Liczba

Nazwa Wykorniwcy

oferty

punktów według
kryterium cena - 100 pkt

RZ

100,00 pkt

100,00 pkt

BR PROJEKT

Błażej Rogulski,
ul. Sosnowskiego 1 m 56,
02-784 Warszawa

1

7.

Rozstrzygnięcie:

(należy uzasadnić)
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BR PROJEKT Błażej Rogulski, ul. Sosnowskiego

02-784 Warszawa, której oferta została złożona
wymagania zawarte
8.

w

wyznaczonym

terminie oraz spełniła wszystkie

w dniu

Piotr Zakrzewski
i

(Wlkky

podpis osoby wyznaczonej do przeprowadzenia postępowania:

1

Monika Wasilewskaćlech
Data

m 56,

zapytaniu ofertowym.

Postępowanie unieważniono
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podpis bezpośredniego przełożonego:
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zatwierdzenie kierownika Zamawiającego

Warszawą,

2021 -03- 03
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skieroweńie do realizacji:

Kpmila Nowocin
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