
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 pn. „Usługa wykonania 100 bluz i 200 koszulek promocyjnych 

projektu Warszawa w Kwiatach” nr 265/WZP/2022 przeprowadzono procedurę wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

1. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 30 000,00 PLN netto. 

2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 36 900,00 PLN brutto 

3. 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 16.09.2022 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: PPHU LIR Elżbieta Zajet Biuro Reklamy, ul. Grunwaldzka 

2, 82-300 Elbląg, NIP: 578-117-93-89 

Data pozyskania oferty: 22.09.2022 

Cena brutto: 27 060  

Dodatkowe kryterium oceny: jakość prototypu 

 

2) Nazwa i adres Wykonawcy: R-Fabric 

Data pozyskania oferty: 25.09.2022 

  



Cena brutto: nie podano kwoty realizacji zamówienia, tylko pojedynczych elementów 

Dodatkowe kryterium oceny: jakość prototypu 

5. Odrzucono następujące oferty: R-Fabric 

Ze względu na brak przesłania próbki materiałów, bark złożenia oświadczenia o braku 

podstaw wykluczenia, złożeniu oferty po terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym 

(23.09.2022), oferta została odrzucona.  

6. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu: 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy 

Liczba punktów 

według kryterium 

cena – 70 pkt 

Liczba punktów 

według kryterium 

jakość prototypu – 

30 pkt 

Razem 

1 

PPHU LIR Elżbieta 

Zajet Biuro 

Reklamy, ul. 

Grunwaldzka 2, 

70 15 85 

 

7. Rozstrzygnięcie: za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 1 – jedyna 

niepodlegająca wykluczeniu.  

Do realizacji zamówienia wybrana została oferta nr 1, za kwotę 27 060 PLN 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 .................................. 


