L u b e l s k i e T ow ar z ys tw o Or n i t o l o g i c z n e
ul. Akademicka 13 , 20 - 950 Lublin

Lublin, dn. 31 lipca 2017 r.
Nr postępowania: SOLSKA/17/2017
Wykonawca, który złożył ofertę,
Strona internetowa Zamawiającego www.lto.org.pl,
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu w trybie rozeznania rynku na zadanie pn.:
Opieka nad stadem oraz wykaszanie roślinności pod pastuchem
które jest częścią projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16, zwanego dalej „Projektem",
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020.
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 §16 ust. 5 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 (dalej
„Regulamin”) informuje:
Na podstawie § 16 ust. 5 Regulaminu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Michał Korga ul. Partyzantów 10/21, 22-470 Zwierzyniec z ceną ofertową w wysokości
1.300,00 zł brutto za jeden miesiąc realizacji usługi. Oferta wpłynęła w dniu 20.07.2017 r.

Uzasadnienie
1.

2.

Oferta Wykonawcy Michał Korga jest jedyną ofertą, która wpłynęła w postępowaniu.
Została oceniona jako najkorzystniejsza, otrzymała 70 pkt w kryteriach oceny ofert: cena
i doświadczenie zarządcy. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiada wymaganiom
ogłoszenia o zamówieniu.
Punktacja otrzymana przez ofertę w kryteriach oceny ofert (cena ofertowa 70%
i doświadczenie zarządcy 30%):

Lp.

1.

Nazwa
i adres
Wykonawcy

Michał Korga
ul.
Partyzantów
10/21, 22-470
Zwierzyniec

Doświadczenie
wskazane w
ofercie
i doprecyzowane
na podstawie
wyjaśnień

Punkty
przyznane
w kryterium
(C )
cena

Punkty przyznane
w kryterium (D)
doświadczenie
zarządcy

Roztoczański Park
Narodowy praca
przy wypasie
konika polskiego,
która trwała dwa
tygodnie

70 pkt

0 pkt

Suma
otrzymanych
punktów

70 pkt

3. Umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, może być podpisana
niezwłocznie po przekazaniu niniejszej informacji.
Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:
Kierownik projektu: Paweł Szewczyk

