
 

 

Marki, 17 kwietnia 2019 r. 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY 

Zapytanie ofertowe nr 560/2019/03 

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na Koordynację prac w terenie na 

obszarze realizacji projektu w latach 2019-2021 w związku z realizacją projektu „Czynna  ochrona 

kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej" nr POIS.02.04.00-00-0023/17, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), 

informuje, iż Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy: 

Aleksander Syguła  

 
UZASADNIENIE 
 
 I. Informacja o upublicznieniu zapytania ofertowego.  

Zapytanie ofertowe nr 560/2019/03 z dnia 19 marca 2019 r.  

1. Zamieszczono w Bazie konkurencyjności – ogłoszenie nr 1174379 w dniu 19 marca 2019 r. 

2. Opublikowano na stronie internetowej www.otop.org.pl w dniu 19 marca 2019 r. 

 
 II. Do dnia 29.03.2019 roku uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia: 

 

L.p. Nazwa Oferenta Data wpłynięcia oferty  Sposób złożenia oferty  
 

1. Aleksander Syguła 27.03.2019 r. godz. 15:57 poczta elektroniczna 

2. Karol Trzciński 29.03.2019 r. godz. 22:52 poczta elektroniczna 

 
III. Wymóg Zamawiającego w zakresie warunków udziału dotyczących Wiedzy i doświadczenie 

Wykonawcy.  

Wszystkie złożone oferty spełniały wymóg stawiany w tym zakresie Wykonawcy.  

 

IV. Wszystkie złożone oferty zawierały oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych z Zamawiającym. 

 
V. Informacja o kryterium oceny oferty oraz ocena ofert  

Kryterium oceny ofert:  

- kryterium ceny (Kc) 50%  

- kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (Kk) 50% 

http://www.otop.org.pl/


 

 
 

 

Po analizie złożonych ofert Zamawiający wezwał w dniu 12 kwietnia 2019 r. Pana Karola Trzcińskiego 

do złożenia wyjaśnień zaoferowanej ceny, z włączeniem poszczególnych istotnych składowych 

zaoferowanej ceny.  W odpowiedzi na wezwanie Zamawiający otrzymał informację od oferenta o 

wycofaniu jego oferty z przedmiotowego postępowania. 

 

W wyniku przeprowadzenia oceny ofert uznanych za ważne przyznano następującą liczbę punktów, 

obliczonych jako suma punktów uzyskanych w ramach określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów 

wyboru oferty: 

Lp. Nazwa oferenta Liczba punktów 

1. Aleksander Syguła 100 

 

VI. Wskazanie wyboru oferty wraz z uzasadnieniem:  

Zgodnie z informacją podaną w zapytaniu ofertowym za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, 

która w sumie uzyska największą liczbę punktów.  

 

Oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów: 

Aleksander Syguła 


