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Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
u l . A ka d e m i c ka 1 3 , 2 0 - 9 50 Lu b l i n
Lublin, dn. 16 lipca 2019 r.
Nr postępowania: SOLSKA/38/2019
Wszyscy Wykonawcy,
Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na zadanie pn.:
„Wynajem autokaru do przeprowadzenia maksymalnie 6 warsztatów szkoleniowych z ochrony
gniewosza dla leśników z terenów objętych projektem”,
które jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej”
(POIS.02.04.00-00-0179/16-00), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
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 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Czynna
ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” POIS.02.04.00-00-0179/16-00 przez Lubelskie
Towarzystwo Ornitologiczne, informuje:
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy Jan Łubiarz prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą „Jan Bus” Jan Łubiarz, ul. Elizy Orzeszkowej 50, 23-400 Biłgoraj z ceną
ofertową w wysokości 2.138,40 zł brutto. Oferta uzyskała 90 pkt w kryteriach oceny, cena 90%,
parametry techniczne autokaru – 10%. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiadają wymaganiom zapytania
ofertowego.
1. W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęła drogą elektroniczną jedna oferta:
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Lp.

Nazwa i adres
Wykonawcy

1.

Jan Łubiarz prowadzący
działalność gospodarczą
pod nazwą „Jan Bus”
Jan Łubiarz, ul. Elizy
Orzeszkowej 50,
23-400 Biłgoraj

Cena brutto PLN
(C )

2.138,40 zł

Parametry techniczne autokaru (P)
rok produkcji pojazdu po 2014:
autokar z 2014 r. - 0 pkt
internet z wi-fi: autokar bez wi – fi 0 pkt
gniazda elektryczne przy
siedzeniach: brak - 0 pkt

2. Punktacja przyznana ofercie w kryteriach oceny:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na
podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%
a) Kryterium (C) cena brutto– 90%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): (C minimalna/C oferowana) x 90 pkt
Oferta otrzymała w kryterium cena 90 pkt
b) Parametry techniczne autokaru (P) – 10%
Ofercie zostaną przypisane dodatkowe punkty za następujące parametry techniczne autokaru, przy
czym w przypadku podstawiania różnych autokarów w czasie świadczenia usługi, każdy z autokarów
musi spełniać deklarowane w ofercie dodatkowe parametry:
rok produkcji pojazdu po 2014: autokar z 2014 r. – 0 pkt
internet z wi-fi: brak wi-fi w autokarze – 0 pkt
gniazda elektryczne przy siedzeniach: brak gniazdek elektrycznych – 0 pkt
oferta otrzymała 90 pkt
3. Umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę może być podpisana niezwłocznie po
opublikowaniu niniejszego rozstrzygnięcia.
Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:
Kierownik projektu: Paweł Szewczyk

