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LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE 

u l .  Akademicka 13,  20 -950 Lubl in  

Lublin, dnia 02 lutego 2015 r. 

Znak sprawy: 09/LIFE-STREFY/2015 

                 wg rozdzielnika 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, 
tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadań będących 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 w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu umieszczone w dn. 14 stycznia 2015 r., na 
stronie internetowej Zamawiającego – www.lto.org.pl, na realizację następujących zadań: 
 
A1 – „Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika 
krzykliwego i gadożera”,  
A2 – „Rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatunków 
strefowych”, 
C2 – „Przemieszczanie młodszego pisklęcia orlika krzykliwego do gniazd ze stratą lęgu”, 
D1 – „Ocena wpływu realizacji projektu na ptaki”. 

 

I. Zamawiający otrzymał w wyznaczonym terminie – do dnia 21 stycznia 2015 r. do godziny 
12:00 jedną ofertę. Zestawienie ofert przedstawia poniższa tabela:   
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punktacja 

1 

Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze 

ul. Partyzantów 74, 22-400 Zamość 

tel.: 608404045, e-mail: zatop@wp.pl 

100 % 

 

II. Jedyna oferta, która wpłynęła spełniła wszystkie wymagane warunki, w związku z tym umowa 
zostanie zawarta z: Zamojskim Towarzystwem Przyrodniczym, ul. Partyzantów 74, 22-400 
Zamość. Wykonawca zaoferował najniższą łączną ryczałtową cenę, która mieści się  
w kwocie przeznaczonej na realizację powyższych zadań.  

III. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po ogłoszeniu niniejszej informacji o wyborze 
oferty. 

 

http://www.lto.org.pl/
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Sporządzili i zatwierdzili pod względem merytorycznym i formalnym: 
 

Koordynator projektu: Marta Potocka 
 
 
 

................................................................. 
 
 

Prawnik projektu: Krzysztof Klimkowski 
 
 
 
 

…………………………………………… 
 

Rozdzielnik: 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty 
Strona Zamawiającego – www.lto.org.pl 
Tablica ogłoszeń  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


