Warszawa, dnia 20 czerwca 2022r.
oznaczenie sprawy: LM-W.ZP.260.4.2022.7.4263
Wykonawcy wg rozdzielnika

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Realizacja zadania z budżetu obywatelskiego Dzielnicy Wola m.st. Warszawy o nazwie „Drzewa
i zieleń urządzona na Woli” w zakresie prac nadzorowanych przez Lasy Miejskie – Warszawa
w Lasku na Kole.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA CZĘŚCI I
Zamawiający - Lasy Miejskie – Warszawa, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,
zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest Realizacja zadania z budżetu obywatelskiego Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
o nazwie „Drzewa i zieleń urządzona na Woli” w zakresie prac nadzorowanych przez Lasy Miejskie –
Warszawa w Lasku na Kole.

Wybór oferty najkorzystniejszej
Zgodnie z postanowieniami SWZ, Zamawiający w wyniku dokonanego badania i oceny ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu, uwzględniając kryteria oceny uznał za najkorzystniejszą:
dla części I zamówienia:
a. Demontaż urządzeń zlokalizowanych na placach zabaw w Lasku na Kole,
b. Wykonanie dwóch placów zabaw,
c. Wykonanie ścieżki sensorycznej.
ofertę firmy:
PK-BUD Piotr Krajewski, ul. Prałatowska 2/76, 03-510 Warszawa, p.krajewski@pkbud.com
biuro@pkbud.com

Cena brutto: 564 590,91 zł
Okres gwarancji (4 lata)

Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca, ubiegający się o zamówienie publiczne spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie
podlega wykluczeniu, a jego oferta, spełnia wymagania określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu.
Oferta uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów (100) wynikającą z kryterium oceny ofert.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy „Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia”.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Streszczenie oceny złożonych ofert, zawierające przyznaną punktację ofercie niepodlegającej
odrzuceniu w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

1

SORTED Sp. z o. o.
ul. Wschodnia 27B,
05-500 Piaseczno,
przetargi@sorted.pl

2

Kryteria oceny
ofert:
Cena oferty
brutto w zł

Kryterium oceny
ofert:
Okres gwarancji

26,78 punktów 40 punktów

PK-BUD Piotr Krajewski,
ul. Prałatowska 2/76,
03-510 Warszawa,
p.krajewski@pkbud.com 60,00 punktów 40 punktów
biuro@pkbud.com

Łączna liczba
punktów:

66,78 punktów

100,00 punktów

Informacja o terminie zawarcia umowy:
Zgodnie z art. 308 ust 2, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Proszę o zwrotne potwierdzenie
sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

wpływu

otrzymanego

pisma

na

adres

e-mail:

Karol Podgórski
Dyrektor Lasów Miejskich – Warszawa
/Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

