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LUBELSKIE  TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE 
ul .  Akademicka 13 , 20 - 950  L u b l i n 

 
 

Lublin, dnia 27.10.2022 r. 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/51/2022 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego pn. 

„Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu 
w trzech ostojach dubelta na Lubelszczyźnie” 

 
 
Zamówienie to jest częścią zadania C.2 będącego częścią projektu „Implementacja 
Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 
NAT/PL/000015), zwanym dalej „Projektem”, 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/OP- WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

 
 
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, NIP: 712-016-
94-26, REGON: 430525669, adres do korespondencji:  ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, 
zwane dalej „Zamawiającym” na podstawie §6 ust. 11 Regulaminu postępowań o udzielenie 
zamówień w ramach Projektu, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z trzech części 
zamówienia, złożonej przez Wykonawcę: 
 
Eco-Space Radecki Karol, ul. Targowa 2, 22-630 Tyszowice z ceną ofertową w wysokości:  
w części I  dotyczącej realizacji zabiegów na gruntach o powierzchni 10,47 ha  położonych w obrębie 
Zamch, gmina Obsza, pow. Biłgorajski woj. lubelskie. 
wynosi: 
Cena oferty brutto (z podatkiem VAT): 50 884,20 zł,  
 
w części II dotyczącej realizacji zabiegów na gruntach o powierzchni 12,64 ha położonych w obrębie 
Perespa. gmina Tyszowce, powiat Tomaszowski, woj. lubelskie oraz w obrębie Dub, gmina Komarów-
Osada pow. Zamojski, woj. lubelskie wynosi: 
Cena oferty brutto (z podatkiem VAT): 61 430,40 zł,  
 
w części III  dotyczącej realizacji zabiegów na gruntach o powierzchni 3,71   ha  położonych w obrębie 
Skryhiczyn, gmina Dubienka, pow. chełmski woj. lubelskie wynosi: 
Cena oferty brutto (z podatkiem VAT): 18 030,60 zł.  
 
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający otrzymał trzy oferty, Zamawiający wskazuje ceny 
ofert oraz punktację przyznaną ofertom w jedynym kryterium oceny – cena 100%: 
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        część I część II część III 

Lp Nazwa 
oferenta 

adres 
data 

wpływu 
oferty 

Cena (zł 
brutto)  Punkty  

Cena (zł 
brutto) punkty 

Cena (zł 
brutto) punkty 

1 Artseko 
Michał Złotko 

Ul. 
Słonecznikowa 
12, 22-400 
Zamość 

20.10.2022 
18:02 

299 000,00 17,02 316 000,00 
 

19,44 179 000,00 10,08 

2 
ECO-SPACE 
Karol 
Radecki 

Ul. Targowa 2 
22-630 
Tyszowce 

24.10.2022 
10:54 

20 884,00 100,00 61 430,40 100,00 18 030,60 100,00 

3 

Bio – Energia 
Sp. z o.o. - 
Oferta 
odrzucona,   

Różanka, ul. 
Parkowa 17, 
22-200 

24.10.2022 
11:03 

159 840,00 
Oferta 

odrzucona 105 840,00 
Oferta 

odrzucona 105 840,00 
Oferta 

odrzucona 
 

Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wykazał spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu - warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej oraz niepodleganie 
wykluczeniu. Wykonawca nie jest wpisany na listę sankcyjną https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-
podmiotow-objetych-sankcjami 
Oferta odpowiada wymaganiom Zaproszenia do złożenia oferty. W kryteriach oceny ofert – cena 100% 
oferta uzyskała 100 punktów. 
 
Bio – Energia Sp. z o.o., Różanka, ul. Parkowa 17, 22-200 – oferta została odrzucona, ponieważ nie 
wykazała spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej– traktor, 
którym dysponuje Wykonawca ma wagę przekraczającą 5 ton, co jest niezgodne z tym warunkiem. 
 

Koordynator Projektu: 
 

 


