
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 na „Przeprowadzenie procesu diagnostycznego i 

konsultacyjnego w zakresie funkcjonowania Parku Żeromskiego w Warszawie oraz 

określenie lokalnych potrzeb w kontekście nieruchomości znajdujących się na jego 

terenie” nr 178/WZP/2021 przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej 

oferty.  

1. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 39 999,13 zł netto. 

2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 49 198,93 zł brutto. 

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

pole) 

☒ W dniu 20.07.2021 r. 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 2.08.2021 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: Joanna Stefańska Konsultant Psycholog Trener, 

ul. Zaruby 6  lok. 22, 02-796 Warszawa 

NIP 951 198 69 23 

Data pozyskania oferty: 12.08.2021 r., godz.12:33 

Cena brutto: 29 300,00 zł 

Dodatkowe kryterium oceny ofert: koncepcja procesu, doświadczenie Wykonawcy w 

realizacji diagnoz i procesów konsultacyjnych w ciągu ostatnich 3 lat  

  



2) Nazwa i adres wykonawcy: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji 

Społecznych „Stocznia”, Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa 

NIP 701 017 01 50 

Data pozyskania oferty: 12.08.2021 r., godz.14:40 

Cena brutto: 73 308,00 zł 

Dodatkowe kryterium oceny ofert: koncepcja procesu, doświadczenie Wykonawcy w 

realizacji diagnoz i procesów konsultacyjnych w ciągu ostatnich 3 lat  

 

3) Nazwa i adres wykonawcy: Głos Ulicy Ludwika Ignatowicz,  

ul. Nowoursynowska 172 G, 02-787 Warszawa 

NIP 951 219 05 34 

Data pozyskania oferty: 12.08.2021 r., godz. 14:54 

Cena brutto: 45 750,00 zł  

Dodatkowe kryterium oceny ofert: koncepcja procesu, doświadczenie Wykonawcy w 

realizacji diagnoz i procesów konsultacyjnych w ciągu ostatnich 3 lat 

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 

procesu – 

30 pkt 

Liczba punktów 

według  

doświadczenie 

Wykonawcy w 

realizacji diagnoz i 

procesów 

konsultacyjnych w 

ciągu ostatnich 3 

lat – 30 pkt 

Suma 

1 

Joanna Stefańska 

Konsultant Psycholog 

Trener 

ul. Zaruby 6  lok. 22,  

02-796 Warszawa 

40,00 pkt 13,00  pkt 30,00 pkt 83,00 pkt 

2 

Fundacja Pracownia Badań i 

Innowacji Społecznych 

„Stocznia” 

Plac Zamkowy 10,  

00-277 Warszawa 

 

15,99 pkt 

 

21,00 pkt 20,00 pkt 56,99 pkt 



 

7. Rozstrzygnięcie: 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez firmę Głos Ulicy 

Ludwika Ignatowicz, ul. Nowoursynowska 172 G, 02-787 Warszawa NIP 951 219 05 34. 

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania określone  w zapytaniu, a cena 

ofertowa nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Do realizacji zamówienia została wybrana oferta nr 3, za 

kwotę 45 750,00 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 .................................. 

3 

Głos Ulicy Ludwika 

Ignatowicz  

ul. Nowoursynowska 172 G,  

02-787 Warszawa 

25,62 pkt 28,00 pkt 30,00 pkt 83,62 pkt 


