
Informacja o złożonych ofertach 
 

 

Informacje podstawowe: 

 

Nazwa: ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWY Krajowy numer identyfikacyjny: 

521374839 

Adres: HOŻA 13A 
Miejscowość: WARSZAWA Kod pocztowy: 00-528 
Województwo: MAZOWIECKIE Kraj: POLSKA 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zzw.waw.pl 
Rodzaj zamawiającego: JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
Postępowanie przeprowadza zamawiający: ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWY 

 
Dane dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/postępowania o zawarcie umowy ramowej: 

Informacja dotyczy: zamówienia publicznego 

Rodzaj zamówienia/umowy ramowej: od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne 

Identyfikator postępowania:  

b028ef3c-a2b5-4abe-bf7e-66b24cba086e 

Numer referencyjny postępowania (jeśli dotyczy): 26/TP/2022 

Nazwa zamówienia/umowy ramowej nadana przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót 

budowlanych i ogrodniczych w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Parki kieszonkowe na bielańskich przystankach: 

Piaski, Reymonta i Popiela” 

Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługa  

Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: nie 

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych: nie 
 

 

 

 

Liczba części zamówienia/umowy ramowej (jeżeli dotyczy): 

                  

- 

 

Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej oraz podstawa prawna: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: 

art. 275 pkt 2 ustawy 

Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/zawarcie umowy ramowej: 13.04.2022 

http://www.zzw.waw.pl/


Zamawiający w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego/zawarcie umowy ramowej zamieszczał ogłoszenie 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywał ogłoszenie do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: tak 

Numer ogłoszenia (jeśli dotyczy): 2022/ BZP 00121715/01 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej: nie 

Nazwa projektu lub programu (jeśli dotyczy):  

 

  



 
Informacje o ofertach 

Termin otwarcia ofert: 05.05.2022 

Numer lub nazwa części zamówienia/umowy ramowej (jeżeli dotyczy): Część 1 -  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie 

robót budowlanych i ogrodniczych przy przystanku tramwajowym Piaski 

Dane wykonawców, którzy złożyli oferty 

OFERTA NR 1 

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: nie 

Nazwa: AG-Complex Sp. z o.o.   Krajowy numer identyfikacyjny: 

5240018775 

Adres: ul. Płytowa 14 

Kod pocztowy: 03-046  

Miejscowość: Warszawa 

Województwo: mazowieckie 

Kraj: Polska 

Rodzaj wykonawcy: średnie przedsiębiorstwo 

Zaoferowana cena zamówienia zawarta w ofercie wykonawcy:  293 354,14 zł 

Dane wykonawców, którzy złożyli oferty 

OFERTA NR 2 

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: nie 

Nazwa: KĘPKA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Jarosław Kępka  Krajowy numer identyfikacyjny: 

525 116 76 45 

Adres: ul. Renesansowa 56/59 

Kod pocztowy: 01-905 

Miejscowość: Warszawa 

Województwo: mazowieckie 

Kraj: Polska 

Rodzaj wykonawcy: małe przedsiębiorstwo 

Zaoferowana cena zamówienia zawarta w ofercie wykonawcy:  232 675,50 zł 

Numer lub nazwa części zamówienia/umowy ramowej (jeżeli dotyczy): Część 2 -  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie 



robót budowlanych i ogrodniczych przy przystanku tramwajowym Reymonta 

Dane wykonawców, którzy złożyli oferty 

OFERTA NR 1 

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: nie 

Nazwa: AG-Complex Sp. z o.o.   Krajowy numer identyfikacyjny: 

5240018775 

Adres: ul. Płytowa 14 

Kod pocztowy: 03-046  

Miejscowość: Warszawa 

Województwo: mazowieckie 

Kraj: Polska 

Rodzaj wykonawcy: średnie przedsiębiorstwo 

Zaoferowana cena zamówienia zawarta w ofercie wykonawcy:  229 652,69 zł 

Dane wykonawców, którzy złożyli oferty 

OFERTA NR 2 

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: nie 

Nazwa: KĘPKA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Jarosław Kępka  Krajowy numer identyfikacyjny: 

525 116 76 45 

Adres: ul. Renesansowa 56/59 

Kod pocztowy: 01-905 

Miejscowość: Warszawa 

Województwo: mazowieckie 

Kraj: Polska 

Rodzaj wykonawcy: małe przedsiębiorstwo 

Zaoferowana cena zamówienia zawarta w ofercie wykonawcy:  150 660,00 zł 

Numer lub nazwa części zamówienia/umowy ramowej (jeżeli dotyczy): Część 3 -  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie 

robót budowlanych i ogrodniczych przy przystanku tramwajowym Popiela 

Dane wykonawców, którzy złożyli oferty 

OFERTA NR 1 



Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: nie 

Nazwa: AG-Complex Sp. z o.o.   Krajowy numer identyfikacyjny: 

5240018775 

Adres: ul. Płytowa 14 

Kod pocztowy: 03-046  

Miejscowość: Warszawa 

Województwo: mazowieckie 

Kraj: Polska 

Rodzaj wykonawcy: średnie przedsiębiorstwo 

Zaoferowana cena zamówienia zawarta w ofercie wykonawcy:  300 747,24 zł 

Dane wykonawców, którzy złożyli oferty 

OFERTA NR 2 

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: nie 

Nazwa: KĘPKA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Jarosław Kępka  Krajowy numer identyfikacyjny: 

525 116 76 45 

Adres: ul. Renesansowa 56/59 

Kod pocztowy: 01-905 

Miejscowość: Warszawa 

Województwo: mazowieckie 

Kraj: Polska 

Rodzaj wykonawcy: małe przedsiębiorstwo 

Zaoferowana cena zamówienia zawarta w ofercie wykonawcy:  215 702,40 zł 
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