
Poznań: Pielęgnacja terenów zielonych w Poznaniu w zasobie Poznańskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy ul. Palacza 134, 136, 138, 
140, 140a. 
Numer ogłoszenia: 45384 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. 
Konfederacka 4, 60-281 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 850 83 40, faks 061 8523124. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja terenów zielonych w 
Poznaniu w zasobie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
przy ul. Palacza 134, 136, 138, 140, 140a.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja 
terenów zielonych występujących w zasobach należących do Poznańskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia będzie wykonywał następujące prace usługowe: - odchwaszczanie terenu pod i 
wokół roślin, - wygrabianie suchych liści wraz z wycinaniem odrostów drzew, krzewów i 
samosiejek, - ciecia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów, - nawożenie roślin 
nawozami, - likwidacja kretowisk, - wykonywanie nasadzeń, - uzupełnianie ziemią ogrodową 
terenów zielonych, - zabezpieczenie roślin na zimę, - podlewanie w miarę potrzeb, - 
doradztwo w szerokim zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, - wywóz odpadów 
zielonych do regionalnych instalacji biokompostowni zlokalizowanych na terenie miasta 
Poznania.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 1    

Nazwa: Pielęgnacja terenów zielonych w Poznaniu w zasobie Poznańskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy ul. Palacza 134, 136, 138, 140, 140a. 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Usługi Ogrodnicze Rafał Tyrakowski, ul. Widłakowa 22A, 61-680 Poznań, kraj/woj. 
wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 85731,00  
 Oferta z najniższą ceną: 85731,00 / Oferta z najwyższą ceną: 121278,00  
 Waluta: PLN . 

 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 
wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Dotychczasowe doświadczenie wymaga wykonawców rzetelnych i terminowych oraz 
sprawdzonych o wysokim stopniu profesjonalizmu. Zamawiający ustalił, że jedynym 
kryterium wyboru ofert będzie cena. Mając na uwadze przesłanki określone w art. 70 



ustawy Prawo zamówień publicznych tj. usługi pielęgnacji zieleni są ogólnie dostępne 
o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zastosowano tryb 
zapytania o cenę zgodnie z art. 70 ustawy Pzp. Niniejsze zamówienie obejmuje nową 
lokalizację oddaną po wykonaniu inwestycji budynków mieszkalnych przy ul. Palacza 
w Poznaniu. Poprzednie postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania o cenę nie 
obejmowało w/w lokalizacji. 

 


