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Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Lublin, dn. 01 kwietnia 2019 r.
Nr postępowania: SOLSKA/37/2019
Wszyscy Wykonawcy,
Strona internetowa Zamawiającego
Informacja w Bazie Konkurencyjności
Dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn.:
„Wykładanie pniaków w celu zapewnienia kryjówek gniewoszom - 40 stanowisk”
które jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej”
(POIS.02.04.00-00-0179/16-00), 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
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
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 ust. 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:
1. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy Gospodarstwo Rolne Pękala
Tomasz, 23-412 Łukowa 350 z ceną ofertową w wysokości 30.000,00 zł brutto. Oferta uzyskała
100 pkt w kryterium oceny, cena 100%. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiadają wymaganiom zapytania
ofertowego.
2. W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną trzy oferty:
Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto PLN (C )

1.

AEOConsulting sp. z o.o.
Ul. Sidorska 59, 21-500 Biała Podlaska

32.000,00 zł

2.

Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

50.000,00 zł

Gospodarstwo Rolne Pękala Tomasz
30.000,00 zł
23-412 Łukowa 350
3. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom
3.

2
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na
podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%:
Cena (C) – 100%
Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” (C) zostanie dokonana zgodnie z wzorem:
C= (Cn / Cb) x 100 gdzie:
C - wartość punktowa kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert;
Cb – cena badanej oferty
Zamawiający do oceny punktowej przyjmie cenę za realizację całości zamówienia brutto określoną
w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania).
AEOConsulting sp. z o.o. = 30000/32000x 100 = 93,75 pkt
Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. = 30000/50000x
100 = 60 pkt
Gospodarstwo Rolne Pękala Tomasz = 30000/30000 x 100 = 100 pkt
4. Umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę może być podpisana niezwłocznie po
opublikowaniu niniejszego rozstrzygnięcia.
Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:
Kierownik projektu: Paweł Szewczyk

