„Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”
(LIFE13 NAT/PL/000060)

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

U l . Ak a d e m i c k a 1 3 , 2 0 - 9 5 0 L ub l i n
Lublin, dnia 09 grudnia 2015 r.
Znak sprawy: 19/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 oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów
Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania
ofertowego na:

zakup i dostawę 100 kompletów osłon przeciw ptakom do izolatorów liniowych
stojących
które jest związane z realizacją zadania C4 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), Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Ensto Pol Sp. z o.o.
ul.Starogardzka 17A
83-010 Straszyn, Polska
z ceną ofertową 18 461,07 zł.
UZASADNIENIE
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 100 kompletów osłon przeciw ptakom do izolatorów
liniowych stojących, zostało zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej Lubelskiego
Towarzystwa Ornitologicznego w dniu 27 listopada 2015 r. W związku z brakiem ofert, w dniu 4
grudnia 2015 r. Zamawiający wysłał zapytanie ofertowe, w formie elektronicznej, do trzech
Wykonawców, pod następujące adresy:
−
−
−

b.klima@buschpolska.com (Busch Polska Busch Polska Sp. z o.o.)
zamowienia@ensto.com
(Ensto Pol Sp. z o.o.)
handlowy@prosper.com.pl
(P.P.H.U. "PROSPER" Sp. z o.o.)

W odpowiedzi, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 05 grudnia 2015 r., Zamawiający otrzymał
oferty od wszystkich wymienionych wyżej wykonawców. Wszystkie wpłynęły w formie e-maila.
Lp.
1
2

Dane oferenta

kwota

uwagi

wybrano

P.P.H.U. "PROSPER" Sp. z o.o.
ul. Będzińska 15, 41-200 Sosnowiec
handlowy@prosper.com.pl
Ensto Pol Sp. z o.o.
ul.Starogardzka 17A

16 940,76

Realizacja 4-6
tygodni

NIE

18 461,07

brak

TAK

1

„Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”
(LIFE13 NAT/PL/000060)
83-010 Straszyn, Polska
robert.sowinski@ensto.com

3

Busch Polska Sp. z o.o.
ul. Bociana 6
31-231 Kraków

57 256,50

brak możliwości
dostawy
produktu do
końca roku 2015

NIE

Dwie z przedstawionych ofert, tj. oferta P.P.H.U. "PROSPER" Sp. z o.o. oraz oferta
przedsiębiorstwa Busch Polska Sp. z o.o. zostały opatrzone uwagami, o braku możliwości
dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie zapisanym w punkcie 2.1 zaproszenia do złożenia
oferty, tj, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. W przypadku P.P.H.U. "PROSPER" Sp. z
o.o. termin realizacji podany przez oferenta wynosił 4-6 tygodni, natomiast w przypadku
przedsiębiorstwa Busch Polska Sp. z o.o. – były to co najmniej 4 tygodnie („Brak możliwości
dostawy w roku 2015).
W związku z koniecznością rozpoczęcia przed końcem roku 2015 realizacji zadania C4,
dotyczącego montażu zakupionych osłon na słupach linii średniego napięcia, oraz niezgodnością
złożonych ofert z wymaganiami Zamawiającego dwie wyżej wymienione oferty zostały odrzucone.
Jedyną ofertą spełniającą wymogi zamawiającego była oferta złożona przez przedsiębiorstwo
Ensto Pol Sp. z o.o. z siedzibą ul.Starogardzka 17A, 83-010 Straszyn, Polska
Zgodnie z zapisami punktu 5.4. zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego zaoferowany towar będzie spełniał wymogi opisane w niniejszym zapytaniu i
który zaoferuje najniższą cenę.
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający w dniu 09 grudnia 2015 r. porównał oferty i jako
najkorzystniejszą wybrał, na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100%, najtańszą ofertę,
spośród wszystkich ofert, niepodlegających odrzuceniu – ofertę przedsiębiorstwa Ensto Pol Sp. z
o.o. z siedzibą ul.Starogardzka 17A, 83-010 Straszyn, z ceną ofertową 18 461,07 zł.
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