
Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania przez 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zamówień publicznych 

o wartości poniżej 130 000 zł 

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości poniżej 130 000 zł 

 

W celu realizacji zamówienia pn. „Kompleksowa realizacja projektu edukacji 

przyrodniczej dotyczącego drzew w mieście skierowanego do placówek oświatowych i 

opiekuńczo-wychowawczych z terenu m.st. Warszawy” nr 180/WZP/2021 

przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.  

1. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 74 350,00 zł netto. 

2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 119 998,80 zł brutto. 

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

pole) 

☐ W dniu ………………. wykonano rozpoznanie rynku:    ☐ elektronicznie   ☐  pisemnie 

☐ W dniu ……………………. zostało skierowane zapytanie ofertowe:     ☐ elektronicznie ☐  

pisemnie 

do następujących Wykonawców (należy podać nazwę i adres):  

1) ……………………………… 

2) ……………………………... 

3) ……………………………… 

☒ W dniu 29.07.2021 r. zostało opublikowane zapytanie ofertowe na stronie 

internetowej zamawiającego 

☐ odstąpiono od stosowania niektórych zasad udzielania zamówień na podstawie § 9 

ust. 1 Regulaminu. 

4. Pozyskano poniższe oferty: 

1. Nazwa i adres wykonawcy: Fundacja Chlorofil, Ropki 7, 38-316 Wysowa 

Zdrój 

Data pozyskania oferty: 04.08.2021 r., godz. 06:20 

Cena brutto: 48 000,00 zł 

Dodatkowe kryterium oceny ofert: koncepcja realizacji Projektu, zasoby własne i 

doświadczenie  

  



2. Nazwa i adres wykonawcy: Fundacja alter eko, ul. Nowowiejska 1/3 lok. 

24, 00-643 Warszawa 

Data pozyskania oferty: 04.08.2021 r., godz. 16:51 

Cena brutto: 98 227,80 zł 

Dodatkowe kryterium oceny ofert: koncepcja realizacji Projektu, zasoby własne i 

doświadczenie  

3. Nazwa i adres wykonawcy: GAIA CLUB spółka z o.o., ul. Kazimierza 

Wielkiego 37, 43-300 Bielsko-Biała 

Data pozyskania oferty: 05.08.2021 r., godz. 10:35 

Cena brutto: 119 998,80 zł 

Dodatkowe kryterium oceny ofert: koncepcja realizacji Projektu, zasoby własne i 

doświadczenie  

5. Odrzucono następujące oferty: brak 

 

6. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu: 

Nr 

oferty 
Nazwa Wykonawcy 

Liczba 

punktów 

według 

kryterium 

cena – 40 

pkt 

Liczba 

punktów 

według 

kryterium 

koncepcja 

realizacji 

Projektu – 40 

pkt 

Liczba 

punktów 

według 

kryterium 

zasoby własne 

i 

doświadczenie 

Wykonawcy – 

20 pkt 

Razem 

1 

Fundacja Chlorofil 

Ropki 7 

38-316 Wysowa Zdrój 

NIP 118 207 86 16 

40,00 pkt 15,00  pkt 6,00 pkt 61,00 pkt 

2 

Fundacja alter eko 

ul. Nowowiejska 1/3 lok. 24 

00-643 Warszawa 

NIP 521 364 33 22 

 

16,29 pkt 

 

23,00 pkt 4,00 pkt 43,29 pkt 

3 

GAIA CLUB spółka z o.o., 

ul. Kazimierza Wielkiego 

37,  

43-300 Bielsko-Biała 

NIP 937 266 53 96 

16,00 pkt 37,00 pkt 16,00 pkt 69,00 pkt 



7. Rozstrzygnięcie: 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez firmę GAIA CLUB 

spółka z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 37, 43-300 Bielsko-Biała NIP 937 266 53 96. 

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania określone  w  zapytaniu, ale 

cena ofertowa przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

W dniu 06.08.2021 r. podjęto negocjację złożonej oferty, zgodnie z pkt. 7 ppkt 9) 

Zapytania ofertowego w zakresie ceny. W wyniku negocjacji cena brutto realizacji 

zamówienia wyniosła 119 998,80 zł brutto.  Zamawiający dokonał zmiany wysokości 

zaangażowania środków finansowych, przeznaczonych na realizację ww. 

Zamówienia. Do realizacji zamówienia została wybrana oferta nr 3, za kwotę 

119 998,80 zł brutto.  

 

8. Postępowanie unieważniono w  dniu ………………………….…………………………………. 

 

 

Data i podpis osoby wyznaczonej do przeprowadzenia postępowania:  

             

 

Data i podpis bezpośredniego przełożonego:  

 

                                                      

Zatwierdzenie kierownika Zamawiającego i skierowanie do realizacji:  

 

 

Warszawa, dnia .................................. 


