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Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Lublin, dn. 09 czerwca 2017 r.
Nr postępowania: SOLSKA/5/2017
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
Strona Zamawiającego www.lto.org.pl
Baza konkurencyjności
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn.:
Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony dla stanowisk
gniewosza na terenie realizacji projektu.
Zakup onduliny i przygotowanie kryjówek,
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
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:
1. Zadanie nr 1 Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony dla
stanowisk gniewosza na terenie realizacji projektu
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał jedyną ofertę złożoną przez pięciu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1)
Katarzyna Kurek, ul. Sidzińska 2, 30-389 Kraków,
2)
Stanisław Bury, ul. Gabriela Słońskiego 15/29, 30-376 Kraków,
3)
Bartłomiej Zając, ul. Podtatrzańska 46/13, 34-400 Nowy Targ,
4)
Adam Solecki, ul. Janowa Wola 5/8, 30-550 Kraków,
5)
Robert Cymbała, ul. Papieża Jana Pawła II 27 m. 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zaoferowali cenę ofertową 60 000,00 zł
brutto, wykazali spełnianie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu. Ich
oferta odpowiada treści Zapytania oraz uzyskała w kryteriach oceny ofert 60 pkt, tj w kryterium cena
– 60 pkt, w kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do udziału przy realizacji zamówienia – 0
pkt.
2. Zadanie nr 2 „Zakup onduliny i przygotowanie kryjówek” - Zamawiający jako najkorzystniejszą
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wybrał jedyną ofertę złożoną w tym zadaniu przez wykonawcę Pawła Mazurka zam. ul. Zamoyskiego
58/12, 22-400 Zamość, z ceną w wysokości 19 450,00 zł brutto. Oferta w jedynym kryterium oceny –
cena 100% otrzymała 100 pkt. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający może zawrzeć umowy niezwłocznie, po przekazaniu informacji o wyborze
najkorzystniejszych ofert.
Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:
Kierownik projektu: Paweł Szewczyk

