
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 

 

 

1. W celu realizacji zamówienia  na Wykonanie tablic pamiątkowych do parku im. J. Porazińskiej nr 

(wg rejestru zamówień) 278/WZP/2021    

      przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.  

2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 12 253,33 PLN zł netto. 

3. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 15 071,60 zł brutto. 

4. 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 27.10.2021 zostało opublikowane zapytanie ofertowe na stronie internetowej zamawiającego 

☐ odstąpiono od stosowania niektórych zasad udzielania zamówień na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu. 

5. Pozyskano poniższe oferty: 

1) Nazwa i adres wykonawcy: 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa, ul. Wilcza 8; 56-120 Brzeg 

Dolny, NIP 917-111-66-13, REGON 932933322  

Data pozyskania oferty: 27.10.2021, 12:55 

Cena brutto: 17 220,00 zł 

Dodatkowe kryterium oceny ofert: termin realizacji 

2) Nazwa i adres wykonawcy: Eurotop-G.Zieliński, ul. Słowackiego 27/33, 01-592 Warszawa,  

NIP: 5251078232, Regon: 016194440  

Data pozyskania oferty: 29.10.2021, 01:11 

Cena brutto: 7 281,60 zł 

Dodatkowe kryterium oceny ofert: termin realizacji 

3) Nazwa i adres wykonawcy: Global-Lab Sp. z o.o., ul. Lustrzana 4, 01-342 Warszawa, NIP: 522-

300-72-72, REGON: 146763868 

Data pozyskania oferty: 29.10.2021, 14:18 

Cena brutto: 7 500,00 zł 

Dodatkowe kryterium oceny ofert: termin realizacji 

 

  



 

6. Odrzucono następujące oferty: 

(należy uzasadnić) 

1) Nazwa i adres wykonawcy: 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa, ul. Wilcza 8; 56-120 Brzeg 

Dolny, NIP 917-111-66-13, REGON 932933322  

Data pozyskania oferty: 27.10.2021, 12:55 

Cena brutto: 17 220,00 zł 

Oferta nie spełnia kryteriów określonych w pkt 6 Zapytania Ofertowego – w ofercie nie przedstawiono 

terminu realizacji. 

 

7. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu: 

 

8. Rozstrzygnięcie: 

 (należy uzasadnić) 

Biorąc pod uwagę kryteria określone Zapytaniu ofertowym za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3, 

złożoną przez: Global-Lab Sp. z o.o., ul. Lustrzana 4, 01-342 Warszawa, NIP: 522-300-72-72. Oferta 

złożona przez wybranego Wykonawcę spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym, uzyskała 

najwyższą liczbę punktów (97,96 pkt) i nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

9. 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 .................................. 

 

Nr 

oferty 
Nazwa Wykonawcy 

Liczba punktów według 

kryterium cena – 70 pkt 

Liczba punktów według 

kryterium termin 

realizacji – 30 pkt 

Razem 

2 Europot-G.Zieliński 70,00 24,71 94,71 

3 Global-Lab Sp. z o.o. 67,96 30,00 97,96 


