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Warszawa, dn. 12 sierpnia 2019r

Szanowny Pan

Łukasz Nejman
Radny Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy
Za pośrednictwem

Zespołu Obsługi Rady
Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 97 w sprawie budżetu partycypacyjnego

W odpowiedzi na Pana zapytania dotyczące realizacji wniosku z budżetu
partycypacyjnego w roku 2017 pn. „Łąka kwietna Park Czechowicki — EKO MIASTO” informuję
co następuje:
Wykonawcą w/w projektu była Fundacja „Łąka” z siedzibą w Warszawie
reprezentowana przez Pana Macieja Podymę. Fundacja ta została wybrana do realizacji
projektu na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert (art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych).
Zapytanie ofertowe zostało wysłane do 3-ech potencjalnych Wykonawców. Byli to:
BESSONS sp. z o.o. Aleja Wyścigowa 18/8 02-681 Warszawa; e-mail:
maciej.ziemianski@bessons.pl;
Fundacja „Łąka” ul. Wandy 3/7 m 20, 03-949 Warszawa; e-mail: biuro@laka.org.pl;
BRUNO Nebelung Wojciech Bartnicki, Postfach 1263 D-48348 Everswinkiel; e-mail:
bartnicki@nebelung.de
Spośród wysłanych 3 zapytań ofertowych dotyczących założenia i pielęgnacji łąki kwietnej
oferta Fundacji „Łąka” wpłynęła jako jedyna — zaproponowana kwota realizacji zamówienia
mieściła się w zaplanowanych środkach finansowych na ten cel w związku z czym podpisano z
nimi umowę.
Zarząd Dzielnicy podpisując umowę na realizację przedmiotowego projektu miał
świadomość, że Zleceniobiorca jest jednocześnie pomysłodawcą projektu, jednakże nie było
podstaw do odrzucenia zaproponowanej przez niego oferty na realizację zamówienia.
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W dokumentach ówcześnie obowiązujących określających zasady budżetu partycypacyjnego
na rok 2017 nie było zapisu dotyczącego wykluczenia pomysłodawcy jako Wykonawcy. Mowa
tu o:

-

Zarządzeniu nr 1400/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8
października 2015r w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m. st. Warszawy w
zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2017;

-

Regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m. st. Warszawie na rok
2017 stanowiącym załącznik do w/w zarządzenia;

-

Uchwale nr 300/2015 Zarządu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z dnia 21 października
2015r w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy na rok 2017;
Regulaminie pracy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy na rok 2017 stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 300/2015 Zarządu
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z dnia 21 października 2015 r

Załączniki:
kserokopia dokumentów o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 5 000,00 zł
brutto nr UD-Xl-WOŚ-29-2017 z dnia 20.04.2017r).
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Załącznik Nr 2 do Procedury udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro
Warszawa, dn. 20.04.2017r

(pieczęć nagłówkowa komórki
organizacyjnej realizującej zamówienie)

BURMISTRZ
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
w miejscu
WNIOSEK o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 5000,- zł brutto
Nr UD-XI-WOŚ-29-2017

Przedmiot zamówienia - opis

Założenie i pielęgnacja łąki kwietnej
powierzchni 600 m2 terenie Parku Hassów.

o

Wartość szacunkowa
zamówienia netto
(PLN)

Wartość
szacunkowa
zamówienia brutto
(PLN)

25 185,18 zł

27 200,00 zł

Wartość zamówienia ustalona w oparciu o;
Kalkulację wykonaną na podstawie kosztorysu sporządzonego przez pracownika Wydziału Ochrony
Środowiska dla Dzielnicy Ursus podczas weryfikacji wniosku do budżetu partycypacyjnego pod nazwą
„Łąka kwietna — EKO MIASTO”
GŁÓWNY SPECJALISTA
ustalił/ła w dniu 06.04.2016r.
w WYDZIALE OCHORNY ŚRODOWISKA
dla DZIELNICY URSUS
Joanna Paciorek
Zamówienie uwzględnione w planie zamówień publicznych na rok 2017 o wartości nie przekraczającej
30 000 euro pod pozycją Nr 21/2017 *
niepotrzebne skreślić

Oferty Wykonawców:
Nazwa i adres Wykonawcy
Fundacja „Łąka”
ul. Wandy 3/7 m 20 03-949 Warszawa
e-mail:biuro@laka.org.pl
BRUNO Nebelung GmbH
Postfach 1263 D-48348 Everswinkel
Wojciech Bartnicki
e-mail: bartnicki@nebelun de
BESSONS sp. z o.o.
Aleja Wyścigowa 1 8/8
02-681 Warszawa
e-mail: maciej.ziemiański@bessons.pl

Wartość zaoferowanej ceny
netto (PLN)

Wartość zaoferowanej ceny
brutto (PLN)

20 370,37

22 000,00

Brak oferty

Brak oferty

Brak oferty

Brak oferty

Proponowany Wykonawca/Dostawca:
(dane teleadresowe)
Fundacja „Łąka”
ul. Wandy 3/7 m 20
03-949 Warszawa
e-mail:biuro@laka.org.pl

Cena wybranej oferty w zł brutto
22 000,00

Uzasadnienie wybory Wykonawcy/Dostawcy: spośród wysłanych 3 zapytań ofertowych dotyczących
założenia i pielęgnaci łąki kwietnej o powierzchni 600 m2 na terenie Parku Hassów oferta Fundacji
„Łąka” wpłynęła jako jedyna zaproponowana kwota realizacji zamówienia mieściła się w
zaplanowanych środkach finansowych przeznaczonych na ten cel.
Oświadczam, że dołączone do wniosku dokumenty są kompletne w zakresie zgodnym z procedurą
postępowania w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto.
Załączniki do wniosku:
1. zapytanie ofertowe skierowane do Fundacji „Łąka”;
2. oferta cenowa Fundacji „Łąka”;
3. zapytanie ofertowe skierowane do BRUNO Nebelung GmbH skierowane do przedstawiciela w Polsce —
Pana Wojciecha Bartnickiego;
4. zapytanie ofertowe skierowane do firmy BESSONS sp. z o.o. szacowanie wartości zamówienia;
6. zaangażowanie środków finansowych

Uwagi •

2017

(Naczelnik, Kierownik)
podpis i pieczątka

ZATWIERDZAM:

Dot. Założenia i pielęgnacji łąki kwietnej o powierzchni 600 terenie Parku Hassów.

