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NATURA INTERNATIONAL POLSKA 
ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok  

 
Lublin, dnia 30 września 2019 r. 

 
 
 
Nr postępowania: DUBELT/NATURA/3/2019  
 

 
 
 
 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, 
Strona internetowa Zamawiającego www.natura-international.org.pl, 

Strona internetowa projektu https://www.dubelt.org.pl 
 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 
Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.: 
„Świadczenie usługi księgowej w ramach Projektu”, 
 
które jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” 
(LIFE17 NAT/PL/000015) 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/OP-
WK/LF/D). 

1. Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 
5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 
Białystok), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zwana 
dalej „Zamawiającym”, na podstawie § 6 ust. 9 „Regulaminu postępowań o udzielenie 
zamówień w ramach projektu: „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w 
Polsce – etap I” nr projektu: LIFE17 NAT/PL/000015”, informuje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: 

Magdalena Walc prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Biuro Rachunkowe 
„SALDO” Magdalena Walc z siedzibą przy ul. Mickiewicza 44A lok. 4, 15-223 Białystok 
z ceną ofertową za realizację usługi w wysokości 38.400,00 zł brutto (cena 
zawierająca zamówienie w ramach prawa opcji), która uzyskała 70 pkt w kryteriach 
oceny ofert „Cena” 70% i „Doświadczenie księgowego” 30%. 

Uzasadnienie:  
 
Wykonawca Magdalena Walc prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Biuro 
Rachunkowe „SALDO” Magdalena Walc, ubiegająca się o udzielenie zamówienia wykazała 
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu. Jej oferta 
odpowiada wymaganiom Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta jest jedyną złożoną w 
postępowaniu, uzyskała 70 pkt w ramach oceny ofert, zgodnie z kryteriami oceny ofert - w 
związku z czym została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.  
1. W postępowaniu została złożona 1 oferta: 

 

Lp. Nazwa i adres 
Wykonawcy Cena oferty brutto 

 
Doświadczenie 

księgowego  

1. 

Magdalena Walc 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą pod 
firmą Biuro 
Rachunkowe 
„SALDO” Magdalena 
Walc z siedzibą przy 
ul. Mickiewicza 44A 
lok. 4, 15-223 
Białystok 

Za realizację zamówienia podstawowego: 
33.600,00 zł. 

Za realizację zamówienia powiększonego o 
prawo opcji: 38.400,00 zł. 

Wynagrodzenie za jeden miesiąc realizacji 
zamówienia: 800,00 zł. 

- 

 
2. Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert  

i łączną punktację: 
 
1) Oferta nr 1 Wykonawcy Magdalena Walc prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą Biuro Rachunkowe „SALDO” Magdalena Walc: 
Kryterium „Cena”: 70,00 pkt. = 38.400,00 zł/38.400,00 zł x 70 = 70 

 Kryterium „Doświadczenie księgowego”: 0 pkt.  
Łączna punktacja: 70,00 pkt (70,00 pkt + 0 pkt). 

Uzasadnienie przyznanej punktacji: 
Wykonawca w oświadczeniu dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu, dla 
wykazania doświadczenia w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie księgowego”, 
wskazał, że posiada doświadczenie realizowane na rzecz Biura Rachunkowego „SALDO” 
Magdalena Walc. Kryterium oceny opisane w Zaproszeniu w pkt 6.1 brzmiało: „Wykonawca 
wskaże doświadczenie księgowego, tj. osoby skierowanej do realizacji niniejszego 
zamówienia, polegające na wykonywaniu czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych co najmniej jednej organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należy wskazać funkcję 
pełnioną przez księgowego oraz nazwę organizacji ze wskazaniem jej statusu (np. 
stowarzyszenie, fundacja itp.).” 
Biuro Rachunkowe „SALDO” Magdalena Walc nie jest organizacją pozarządową, dlatego w 
kryterium „Doświadczenie księgowego” Wykonawca otrzymał 0 pkt. 
 
 

Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym: 
Prezes Natura International Polska 

         Daniel Piec 
 
 


