„Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce – etap I”
LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015)
LUBELSKI E TOW ARZYSTWO ORNI TOLOGICZNE
ul. Ak a d emi ck a 13, 2 0-9 50 Lu blin
Nr postępowania: DUBELT/LTO/9/2019
Lublin, 9 maja 2019 r.
Wykonawca, który złożył ofertę
Strona internetowa Beneficjenta www.lto.org.pl

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Monitoring botaniczny w zadaniu D.1”
Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I”
LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OPWK/LF/D).
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 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 § 6 ust. 8 i 11 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, informuje:

1.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę wspólną Wykonawców: Rafał Zarzecki,
ul. Kraszewskiego 2F/25, 16-001 Kleosin oraz Anna Cwener, ul. Grażyny 18/24, 20-605 Lublin z
ceną ofertową w wysokości 44 000,00 zł brutto.
Oferta uzyskała 70 pkt w kryteriach oceny tj. w kryterium cena (C ) – 60 pkt, oraz w kryterium
Doświadczenie osoby wchodzącej w skład zespołu ekspertów – ekspert botanik – (D) 10 pkt.
Oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiada wymaganiom zapytania
ofertowego.

2.
W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęła drogą elektroniczną oferta jednego
wykonawcy:
Lp.
1.

Nazwa i adres Wykonawcy
Oferta wspólna:
Rafał Zarzecki
ul. Kraszewskiego 2F/25
16-001 Kleosin

Cena oferty brutto
44 000,00 zł

Data wpływu
oferty
7 maja 2019 r.,
godz. 7:40

Anna Cwener
ul. Grażyny 18/24
20-605 Lublin
3.
Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Zamawiający zastosował następujące kryteria, opisane w zapytaniu ofertowym:
1) Cena brutto (C) – 60%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 60 pkt
C = (C minimalna/C oferowana) x 60 pkt
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2) Doświadczenie osoby wchodzącej w skład zespołu ekspertów – ekspert botanik – (D) –
40%
Wykonawca wskazał doświadczenie eksperta botanika w postaci trzech publikacji naukowych w
recenzowanych czasopismach naukowych, w związku z czym otrzymał dodatkowych 10 pkt, zgodnie z
zasadami wskazanymi w pkt 7 ppkt 2) zapytania ofertowego.
Zamawiający może zawrzeć
najkorzystniejszej oferty.
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Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:
Koordynator projektu
LIFE17 NAT/PL/000015
Tomasz Bajdak
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