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 Wykonanie diagnozy potrzeb oraz przygotowanie
dokumentacji do przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na budowę i uruchomienie nowej strony internetowej
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, która zastąpi stronę aktualnie dostępną pod
adresem www.zzw.waw.pl” nr 218/WZP/2021 przeprowadzono procedurę wyboru
najkorzystniejszej oferty.
1. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 36 500,00 zł netto.
2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 44 895,00 zł brutto.
3. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej (należy zakreślić i wypełnić właściwe
pole)
☒ W dniu 16.07.2021 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 14.09.2021 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: Innova.uno Sp. z o.o., ul. Bysławska 84, 04-993
Warszawa
NIP 521 362 97 18
Data pozyskania oferty: 27.09.2021 r., godz.12:44
Cena brutto: 44 280,00 zł
Dodatkowe kryterium oceny ofert: koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia

5. Odrzucono następujące oferty: brak
6. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu:

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba

Liczba

punktów

punktów

według

według

kryterium

kryterium

cena – 50 pkt

koncepcja

Suma

realizacji
przedmiotu
zamówienia
– 50 pkt
Innova.uno Sp. z o.o.

1

7.

ul. Bysławska 84,
04-993 Warszawa

50,00 pkt

35,00 pkt

85,00 pkt

Rozstrzygnięcie:

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę Innova.uno Sp. z
o.o., ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa NIP 521 362 97 18. 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 1, za kwotę
44 280,00 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 20.10.2021

