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. 21 lipca 2017 r.
Nr postępowania: SOLSKA/12/2017
Wykonawcy, którzy złożyli oferty,
Strona internetowa Zamawiającego www.lto.org.pl,

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI I
ORAZ INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI II

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu w ramach rozeznania rynku na zamówienie pn.:
„Zakup sprzętu do realizacji działań z zakresu ochrony czynnej (HRP II, 3.20)”,
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 w zakresie Części I zamówienia najkorzystniejszej oferty złożonej w tym
zamówieniu przez Wykonawcę:
 na Część I: ENSTO Sp. z o.o. ul. Starogradzka 17A, 83-010 Straszyn z ceną
ofertową w wysokości 35 323,14 zł brutto,
Oferta w jedynym kryterium ceny – cena 100 % otrzymała 100 pkt.
Uzasadnienie:
W Części I postępowania, Zamawiający otrzymał jedną ofertę. Wykonawca ubiegający się
o udzielenie zamówienia wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie
podlega wykluczeniu, jego oferta odpowiada wymaganiom Ogłoszenia o zamówieniu.
Wykonawca otrzymał 100 pkt w jedynym kryterium oceny ofert, którym była cena - w
związku z czym została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
2. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie Części II zamówienia.
Uzasadnienie:
Zamawiający stwierdził, że z uwagi na proces dokonania wyjaśnień treści jedynej oferty
otrzymanej na Część II zamówienia oraz analizy wyjaśnień złożonych na wezwanie
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Zamawiającego minął termin realizacji Części II przedmiotu zamówienia określony
w projekcie umowy tj. do dnia 15 lipca 2017r. Dokonanie zmiany terminu realizacji
przedmiotu zamówienia po upływie wyznaczonego terminu składania ofert, na termin
późniejszy może stanowić naruszenie zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji. Zamawiający nie może bowiem wykluczyć sytuacji w której inni potencjalni
wykonawcy mając możliwość realizacji zamówienia w terminie późniejszym niż 15 lipca
2017 r. mogliby być zainteresowani ubieganiem się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia i złożyć oferty w przedmiotowym postepowaniu.
Z uwagi na powyższe okoliczności Zmawiający unieważnił postępowanie w zakresie
Część II zamówienia.
3. W postępowaniu zostały złożone 2 oferty:
Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

1.

ENSTO Sp. z o.o.
ul. Starogradzka 17A,
83-010 Straszyn

2.

P.W. UNIMAL
Zenon Morski
ul. Struga 23,
23-200 Kraśnik

Cena oferty brutto

Część I:
35 323,14 zł
Część II:
21 677,54 zł
(po poprawieniu
oczywistych omyłek
rachunkowych)

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