Lubelskie Towarzystw o Ornitologiczne
u l . Ak a d e m i c k a 1 3 , 2 0 - 9 5 0 L ub l i n

Lublin, dn. 29 listopada 2017 r.
Nr postępowania: SOLSKA/24/2017
Wykonawcy, którzy złożyli oferty,
Strona internetowa Zamawiającego www.lto.org.pl,

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu w ramach zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą
konkurencyjności pn.:
„Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę i remont przepustów i oczek wodnych”,
które jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej”
(POIS.02.04.00-00-0179/16), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

1. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres
korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, na
podstawie §10 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Czynna
ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” POIS.02.04.00-00-0179/16 przez
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w
tym zamówieniu przez Wykonawcę:
Adam Niedabylski Sitaniec 426, 22-400 Zamość, z ceną ofertową w wysokości 56.580,00 zł
brutto.
Uzasadnienie:
Zamawiający w terminie składania ofert otrzymał dwie oferty. Wykonawca Adam Niedabylski
z siedzibą Sitaniec 426, 22-400 Zamość otrzymał 100 pkt w ramach kryteriów oceny ofert – cena
i doświadczenie uprawnionego projektanta w opracowaniu dokumentacji projektowych budowli
hydrotechnicznych. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiada wymaganiom zapytania ofertowego, dlatego
została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
.
2. Przed upływem wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert, tj. do dnia
24.11.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty:
Lp.

1.

Nazwa i adres
Wykonawcy

Adam Niedabylski Sitaniec
426,
22-400 Zamość

Cena (brutto PLN)

Data wpływu oferty

56.580,00 zł

Oferta wpłynęła w dn.
24.11.2017 o godz. 9:15

1

Biuro Studiów i Projektów
Gospodarki Wodnej
Rolnictwa Bipromel sp. z
o.o. ul. Instalatorów 9, 02237 Warszawa

2.

92.373,00 zł

Oferta wpłynęła w dn.
22.11.2017 r. o godz. 13:00,

3. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:



cena ofertowa (C) – 80 %



doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia wskazanych w formularzu
ofertowym (D) – 20 %

Lp.

Nazwa i adres
Wykonawcy

Punkty
przyznane
w kryterium
(C ) cena

Punkty przyznane w
kryterium (D)
doświadczenie
uprawnionego
projektanta w
opracowaniu
dokumentacji
projektowych budowli
hydrotechnicznych

1.

Adam Niedabylski
Sitaniec 426,
22-400 Zamość

80 pkt

20 pkt

100 pkt

2.

Biuro Studiów i Projektów
Gospodarki Wodnej
Rolnictwa Bipromel
sp. z o.o.
ul. Instalatorów 9, 02-237
Warszawa

49 pkt

20 pkt

69 pkt

Suma
otrzymanych
punktów

4. Zamawiający może zawrzeć umowę niezwłocznie, po przekazaniu informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Zatwierdził pod względem merytorycznym i
formalnym:
Kierownik projektu: Paweł Szewczyk
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