Warszawa, dnia 29 marca 2017 r.

ZGN/TZ/IV/1/1/17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy,
prowadzący postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług w
zakresie pielęgnacji i renowacji zieleni osiedlowej i nawierzchni nieutwardzonych na terenach
m. st. Warszawy znajdujących się we władaniu Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy
Prawo zamówień publicznych, informuje że:
1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
– REJON I (DOM Służewiec i DOM Wierzbno) – 940.000,00 zł. z VAT,
- REJON II (DOM Wiśniowa i DOM Madalińskiego) – 880.000,00 zł. z VAT,
- REJON III (DOM Konduktorska i DOM Polkowska) – 880.000,00 zł. z VAT.
2. Firmy i adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin
wykonania zamówienia, okres gwarancji:
DLA REJONU I (DOM Służewiec i DOM Wierzbno) oferty złożyły następujące firmy:
Oferta NR 1 – złożona przez firmę FAGUS Sp. z o.o., 00-971 Warszawa, ul. Al. Krakowska
110/114 z cenami z VAT:
- (tabela I) cena z VAT za jednokrotne koszenie 100 m 2 trawnika z wygrabieniem i
wywozem skoszonej trawy – 11,88 zł.,
-(tabela II) cena z VAT za jednokrotne cięcie formułujące 10mb żywopłotu z wywozem
i utylizacją urobku organicznego – 8,64 zł.,
-(tabela III) cena brutto (z VAT) roboczogodziny do kosztorysowania za prace
ogrodnicze i drobne formy architektoniczne na terenach zieleni - 13,66 zł.,
-(tabela IV) średnia cena z VAT za wykonanie dodatkowych prac ogrodniczych nie
ujętych w obowiązujących katalogach nakładów rzeczowych - 10,48 zł.
-termin płatności faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę - w ciągu 30 dni,
okres udzielonej gwarancji – 12 miesięcy, termin wykonania zamówienia do dnia
31grudnia 2018 r.
Oferta NR 2 – złożona przez firmę: Zakład Zieleni Spółka z o.o.; 01-163 Warszawa, ul.
Kozielska 4 lok. 38 z cenami z VAT:
- (tabela I) cena z VAT za jednokrotne koszenie 100 m 2 trawnika z wygrabieniem i
wywozem skoszonej trawy – 12,96 zł.,

-(tabela II) cena z VAT za jednokrotne cięcie formułujące 10mb żywopłotu z wywozem
i utylizacją urobku organicznego – 8,10 zł.,
-(tabela III) cena brutto (z VAT) roboczogodziny do kosztorysowania za prace
ogrodnicze i drobne formy architektoniczne na terenach zieleni - 21,00 zł.,
-(tabela IV) średnia cena z VAT za wykonanie dodatkowych prac ogrodniczych nie
ujętych w obowiązujących katalogach nakładów rzeczowych - 8,22 zł.
-termin płatności faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę - w ciągu 21 dni,
-okres udzielonej gwarancji – 12 miesięcy, termin wykonania zamówienia do dnia
31grudnia 2018 r.
DLA REJONU II (DOM Wiśniowa i DOM Madalińskiego) oferty złożyły następujące
firmy:
Oferta NR 3 – złożona przez firmę: EKO – KRYS Zakładanie i Pielęgnacja Terenów
Zieleni z; 05-090 Raszyn, ul. 19 kwietnia 75 z cenami z VAT:
- (tabela I) cena z VAT za jednokrotne koszenie 100 m 2 trawnika z wygrabieniem i
wywozem skoszonej trawy – 27,00 zł.,
-(tabela II) cena z VAT za jednokrotne cięcie formułujące 10mb żywopłotu z wywozem
i utylizacją urobku organicznego – 30,24 zł.,
-(tabela III) cena brutto (z VAT) roboczogodziny do kosztorysowania za prace
ogrodnicze i drobne formy architektoniczne na terenach zieleni - 20,04 zł.,
-(tabela IV) średnia cena z VAT za wykonanie dodatkowych prac ogrodniczych nie
ujętych w obowiązujących katalogach nakładów rzeczowych - 34,85 zł.
-termin płatności faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę - w ciągu 21 dni,
okres udzielonej gwarancji – 24 miesięcy, termin wykonania zamówienia do dnia
31grudnia 2018 r.
Oferta NR 4 – złożona przez firmę: SUEZ Sp. z o.o. ; ul. Zawodzie 5; 02-981 Warszawa z
cenami z VAT:
- (tabela I) cena z VAT za jednokrotne koszenie 100 m 2 trawnika z wygrabieniem i
wywozem skoszonej trawy – 17,28 zł.,
-(tabela II) cena z VAT za jednokrotne cięcie formułujące 10mb żywopłotu z wywozem
i utylizacją urobku organicznego – 23,04 zł.,
-(tabela III) cena brutto (z VAT) roboczogodziny do kosztorysowania za prace
ogrodnicze i drobne formy architektoniczne na terenach zieleni - 19,13 zł.,

-(tabela IV) średnia cena z VAT za wykonanie dodatkowych prac ogrodniczych nie
ujętych w obowiązujących katalogach nakładów rzeczowych - 18,48 zł.
-termin płatności faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę - w ciągu 21 dni,
-okres udzielonej gwarancji – 12 miesięcy, termin wykonania zamówienia do dnia
31grudnia 2018 r.
Oferta NR 5 – złożona przez firmę: AG-Complex Sp. z o.o. ul. Płytowa14; 03-046
Warszawa z cenami z VAT:
- (tabela I) cena z VAT za jednokrotne koszenie 100 m 2 trawnika z wygrabieniem i
wywozem skoszonej trawy – 14,03 zł.,
-(tabela II) cena z VAT za jednokrotne cięcie formułujące 10mb żywopłotu z wywozem
i utylizacją urobku organicznego – 7,40 zł.,
-(tabela III) cena brutto (z VAT) roboczogodziny do kosztorysowania za prace
ogrodnicze i drobne formy architektoniczne na terenach zieleni - 17,63 zł.,
-(tabela IV) średnia cena z VAT za wykonanie dodatkowych prac ogrodniczych nie
ujętych w obowiązujących katalogach nakładów rzeczowych - 7,94 zł.
-termin płatności faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę - w ciągu 30 dni,
-okres udzielonej gwarancji – 12 miesięcy, termin wykonania zamówienia do dnia
31grudnia 2018 r.
DLA REJONU III (DOM Wiśniowa i DOM Madalińskiego) oferty złożyły następujące
firmy:
Oferta NR 6 – złożona przez firmę: REMONDIS Sp. z o.o. ; 02-981 Warszawa; ul.
Zawodzie 16 z cenami z VAT:
- (tabela I) cena z VAT za jednokrotne koszenie 100 m 2 trawnika z wygrabieniem i
wywozem skoszonej trawy – 14,04 zł.,
-(tabela II) cena z VAT za jednokrotne cięcie formułujące 10mb żywopłotu z wywozem
i utylizacją urobku organicznego – 11,88 zł.,
-(tabela III) cena brutto (z VAT) roboczogodziny do kosztorysowania za prace
ogrodnicze i drobne formy architektoniczne na terenach zieleni - 17,77 zł.,
-(tabela IV) średnia cena z VAT za wykonanie dodatkowych prac ogrodniczych nie
ujętych w obowiązujących katalogach nakładów rzeczowych - 12,91 zł.
-termin płatności faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę - w ciągu 21 dni,
okres udzielonej gwarancji – 12 miesięcy, termin wykonania zamówienia do dnia
31grudnia 2018 r.

