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LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE 

ul .  Akademicka 13,  20-950 Lublin 

Lublin, dnia 3 marca 2015 r. 

Znak sprawy: 11/LIFE-STREFY/2015 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Szanowni Państwo, 
 
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, 
tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 
będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach 
Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-
03-OP-WK-LF/D), informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na:  
 

zakup zdjęć fotograficznych w wysokiej jakości w ilości 25 sztuk, 
 

Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia: 
 
Rafał Siek 
ul. Radości 10/23 
20-530 Lublin 
z ceną ofertową 400,00 zł za jedną sztukę zdjęcia 
 
Marcin Lenart 
ul. Króla Zygmunta 4/30 
22-600 Tomaszów Lubelski 
z ceną ofertową 400,00 zł za jedną sztukę zdjęcia 
 

UZASADNIENIE 
 

W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty: 
 

 
L.p. 

 
Nazwa i adres Wykonawcy Cena ofertowa 

 
1. 
 

Rafał Siek 
ul. Radości 10/23, 20-530 Lublin 

400,00 zł 

 
2. 
 

Marcin Lenart 
ul. Króla Zygmunta 4/30 
22-600 Tomaszów Lubelski 

400,00 zł 
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W związku z tym, iż cena ofertowa pierwszej oferty, jak i drugiej była taka sama, Zamawiający 
dokonał wyboru zdjęć zarówno z pierwszej oferty, jak i drugiej.  
Zamawiający, po dokonaniu oceny nadesłanych zdjęć przez dwóch wykonawców, wybrał 13 szt. 
zdjęć Pana Rafała Sieka i 12 szt. zdjęć Pana Marcina Lenarta. 
Na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100%, najtańszą ofertę, spośród wszystkich ofert, 
niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybrał – ofertę Rafała Sieka, zamieszkałego przy ul. 
Radości 10/23, 20-530 Lublin z ceną ofertową 400,00 zł/1 szt. (łączna ilość zdjęć zakupionych w 
przedmiotowym postępowaniu wyniosła 13 szt., co stanowi równowartość kwoty 5 200 zł) oraz 
Marcina Lenarta, zamieszkałego przy ul. Króla Zygmunta 4/30, 22-600 Tomaszów Lubelski z ceną 
ofertową 400,00 zł/1 szt. (łączna ilość zdjęć zakupionych w przedmiotowym postępowaniu 
wyniosła 12 szt., co stanowi równowartość kwoty 4 800 zł). 
 
 
 

Sprawdzono pod względem merytorycznym: 
 

Koordynator projektu: Marta Potocka   
 
 

 
 
Prawnik projektu: Krzysztof Klimkowski ……………………………… 

 
 
 

Rozdzielnik: 
1. a/a 
2. Wykonawcy 

 


