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 Zaplanowanie, realizacja i koordynacja wydarzenia pn.
„Nadwiślańska Równonoc” nr (wg rejestru zamówień) 249/WZP/2022
przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 40 650,41 zł netto.
3. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 50 000,00 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):
☒ W dniu 23.08.2022 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: SUN&MORE Sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 70-101
Szczecin, NIP 8513151613
Data pozyskania oferty: 30.08.2022 r.
Cena brutto: 34 513,00 zł
2) Nazwa i adres wykonawcy: Grupa Whitesand Sp. z o.o. sp. k., ul. Promenada 1/3 lok. 11, 00778 Warszawa, NIP 5213725161
Data pozyskania oferty: 30.08.2022 r.
Cena brutto: 84 339,26 zł
3) Nazwa i adres wykonawcy: FEERIA Team Sp. z o.o. sp. k. ul. Arkuszowa 140B,01-934
Warszawa, NIP 1182207479
Data pozyskania oferty: 30.08.2022 r.
Cena brutto: 49 519,80 zł

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

Nr oferty

1

2

3

Nazwa Wykonawcy
SUN&MORE Sp. z o.o.,
ul. Madalińskiego 8 lok.
215, 70-101 Szczecin,
NIP 8513151613
Grupa Whitesand Sp. z o.o.
sp. k., ul. Promenada 1/3
lok. 11, 00-778 Warszawa,
NIP 5213725161
FEERIA Team Sp. z o.o. sp.
k. ul. Arkuszowa 140B,
01-934 Warszawa,
NIP 1182207479

Liczba punktów
według
kryterium cena
– 60 pkt

Liczba punktów
według kryterium
doświadczenie
– 40 pkt

Suma punktów
– 100 pkt

60,00

0,00

60,00

24,55

40,00

64,55

41,82

40,00

81,82

7. Rozstrzygnięcie:
(należy uzasadnić)
Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 3, FEERIA Team Sp. z o.o. sp. k. ul. Arkuszowa
140B,01-934 Warszawa, NIP 1182207479, w kwocie 49 519,80 zł brutto. Oferta złożona przez
wybranego Wykonawcę spełnia wymagania określone w zapytaniu, Wykonawca wykazał się
odpowiednim doświadczeniem i uzyskał najwyższą liczbę punktów (81,82 pkt). Jej wartość nie
przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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 ..................................

