
Informacja o złożonych ofertach 
 

 

 

Informacje podstawowe: 

 

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

5213748392 

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:  

ac6ec177-7912-4767-af93-1ea8d09b4533 

Numer referencyjny postępowania (jeśli dotyczy): 74/TP/2022 

Nazwa zamówienia/umowy ramowej nadana przez zamawiającego: Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola 

Mokotowskiego w Warszawie 

Rodzaj przedmiotu zamówienia: roboty budowlane 

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

  

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


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: 19.09.2022 

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 00354426/01 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej: nie 

Nazwa projektu lub programu (jeśli dotyczy):  

 

  



 
Informacje o ofertach 

Termin otwarcia ofert: 06.10.2022 

Numer lub nazwa części zamówienia/umowy ramowej (jeżeli dotyczy):  

Dane wykonawców, którzy złożyli oferty 

OFERTA NR 1 

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: nie 

Nazwa: PALMETT Sp. z o.o. Sp.k. Krajowy numer identyfikacyjny:  

521-371-92-84 

Adres: ul. F. Groëra 10B 

Kod pocztowy: 03-341 

Miejscowość: Warszawa 

Województwo: mazowieckie 

Kraj: Polska 

Rodzaj wykonawcy: małe przedsiębiorstwo 

Zaoferowana cena zamówienia – 574 570,90 zł. 
 

 

OFERTA NR 2 

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: nie 

Nazwa: Marcin GAJDA Architektura Krajobrazu Krajowy numer identyfikacyjny:  

677-159-69-56 

Adres: Brzezie, ul. Narodowa 116, 

Kod pocztowy: 32-080 

Miejscowość: Zabierzów 

Województwo: małopolskie 

Kraj: Polska 

Rodzaj wykonawcy: jednoosobowa działalność gospodarcza 

Zaoferowana cena zamówienia – 499 984,40 zł. 
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