
Załącznik nr4 Regulamin udzielania przez
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

1. Wcelu realizacji zamówienia na: usługę polegającą na obsłudze eksploatacyjnej, konserwacji, zdalnym
nadzorze oraz modernizacji układu smarowania i systemu monitorowania pracy turbiny ślimakowej Małej

Elektrowni Wodnej na Potoku Służewieckim w latach 2021 - 2022 nr (wg rejestru zamówień)
359/WZP/2020 przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 39 050,00 zł netto.

3. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej

W dhniu -..... ... wykonano rozpoznanie rynku: elektronicznie pisemnie

Wdniu ..... .... zostało skierowane zapytanie ofertowe: elektronicznie pisemnie
do następujących Wykonawców:

1)

X] Wdniu 15.12.2020r. zostało opublikowane zapytanie ofertowe na stronie internetowej zamawiającego

[0 odstąpiono od stosowania niektórych zasad udzielania zamówień na podstawie $ 9 ust. 1 Regulaminu.

4. Pozyskano poniższe oferty:

1) Nazwai adres wykonawcy: INEEA Artur Wyrwas, Zygmuntów3, 95-083 Lutomiersk
Data pozyskania oferty: 28.12.2020 r.
Cenabrutto: 48 031,50 zł

Dodatkowe kryterium oceny ofert:=
2) Nazwai adres wykonawcy: Zakład Usługowy „Rewkom”, ul. Sacharowa13/39, 92-525 Łódź.

Data pozyskania oferty: 29.12.2020 r.

Cenabrutto: 157 000,00 zł

Dodatkowe kryterium oceny ofert:

5. Odrzucono następujące oferty:
(należy uzasadnić)
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6. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu:

Nr Liczba punktów według
oferty Nazwa Wykonawcy kryterium cena - 100 pkt Razem

INEEAArtur Wyrwas
1 Zygmuntów 3 100 100

95-083 Lutomiersk
Zakład Usługowy

„Rewkom”
ul. Sacharowa 13/39

92-525 Łódź

30,59 30,59

7. Rozstrzygnięcie wyboru:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INEEA Artur Wyrwas, Zygmuntów 3, 95-083 Lutomiersk, której
oferta została złożona w wyznaczonym terminie oraz spełniła wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu
ofertowym.

8. Postępowanie unieważniono w dniu

Data i podpis osoby wyznaczonej do przeprowadzenia postępowania:

2020 -12- 30

Datai podpis bezpośredniego przełożonego:

zatwierdzenie kierownika Zamawiającego i skierowanie dorealizacji:

ADADAZ
Warszawa, dnia


