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Wykonawca, który złożył ofertę
Strona internetowa Beneficjenta www.lto.org.pl

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn.:
„Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania D.5- Kamery termowizyjne”
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 W CZĘŚCI I POSTĘPOWANIA
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWNIA W CZĘŚCI II
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:
Zamawiający w CZĘŚCI I - Kamera termowizyjna wraz z osprzętem, jako najkorzystniejszą wybrał
ofertę Wykonawcy Maciej Szutkiewicz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
PHU FORMAT Maciej Szutkiewicz, z siedzibą ul. Bitwy Białostockiej 6, 15-103 Białystok z
ceną ofertową w wysokości 49.805,16 zł brutto. Oferta uzyskała 80 pkt w kryteriach oceny: cena
(C ) - 80%, kryterium Okres gwarancji na kamerę termowizyjną – (G) 20%
Oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu w części I. Wykonawca wykazał spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiada wymaganiom
zapytania ofertowego.
I.

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

Nazwa i adres Wykonawcy
PHU FORMAT Maciej
Szutkiewicz, z siedzibą ul.
Bitwy Białostockiej 6, 15-103
Białystok

Cena oferty
brutto

Data wpływu
oferty

49.805,16 zł

19.04.2019, godzina
14:20

3.
Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Zamawiający zastosował następujące kryteria, opisane w zapytaniu ofertowym:
1) Cena brutto (C) – 80%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 80 pkt
C = (C minimalna/C oferowana) x 80 pkt
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2) Okres gwarancji na kamerę termowizyjną – (G) – 20%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium gwarancji (G): max 20 pkt:
• 5 lat gwarancji i powyżej – 20 pkt
• 4 lata gwarancji – 12 pkt
• 3 lata gwarancji – 6 pkt
• 2 lata gwarancji – 0 pkt
• poniżej 2 lat gwarancji – oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z
zapytaniem ofertowym.
Oferta nr 1 PHU FORMAT Maciej Szutkiewicz
C= 49.805,16 /49.805,16 x 80 pkt = 80 pkt
D=wykonawca wskazał 2 letni okres gwarancji na kamerę termowizyjną, w związku z czym otrzymał
0 pkt
Łączna liczba punktów przyznanych ofercie:

O=C+G
O = 80 pkt + 0 pkt = 80 pkt
Zamawiający może zawrzeć umowę na część I zamówienia niezwłocznie, po przekazaniu informacji o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
II.

Zamawiający w CZĘŚCI II - Zestaw zasilający do kamer – 2 zestawy w terminie składania ofert nie
otrzymał żadnej oferty, w związku z czym na podstawie § 6 pkt 13 Regulaminu postępowanie w tej
części zostało unieważnione.
Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:
Koordynator projektu
LIFE17 NAT/PL/000015
Tomasz Bajdak
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