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LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE 
u l .  A ka demi ck a  13 ,  2 0 -9 50  Lubl in  

Lublin, dnia 19 listopada 2019 r. 
 
Nr postępowania: DUBELT/LTO/13/2019 
 

 
Wykonawca, który złożył ofertę, 

Strona internetowa Zamawiającego www.lto.org.pl, 
 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

W CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA  
 
 
Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.: 
„Przygotowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych”, 
 
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. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20-950 Lublin, 
(adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok.209, 20-234 Lublin), 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 w części II 
zamówienia “Opracowanie projektu, wydruk i dostarczenie 100 szt. folderów 
informacyjnych” najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: 

Rafał Wachowicz, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej 
Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą Studio RMW Rafał Wachowicz z 
siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 9, 20-704 Lublin i Bogusław Szczygieł  prowadzący 
działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności 
Gospodarczej pod firmą  Szczygieł Bogusław z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 9, 20-704 
Lublin, występującymi w formie spółki cywilnej pod firmą:  

Arfa s.c. B. Szczygieł, R. Wachowicz z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 9, 20-704 Lublin, 
z ceną ofertową za wykonanie zamówienia w wysokości 1.599,00 zł brutto, która uzyskała  
w sumie 92 pkt w kryterium oceny ofert „Cena” 60% i „Jakość oferowanych publikacji” 40%. 

Uzasadnienie: 
 
Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu. Jego oferta odpowiada wymaganiom 
Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu w części II. 
Odpowiada wymaganiom opisanym w Zaproszeniu do złożenia oferty w trybie zapytania 
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ofertowego, Wykonawca potwierdził, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
Zamawiającego. Oferta otrzymała w kryteriach oceny: „cena” 60%, i „jakość oferowanych 
publikacji” 40%, w sumie 92 pkt, w związku z czym została wybrana jako oferta 
najkorzystniejsza.  

 
2. W postępowaniu w części II została złożona jedna oferta: 
 

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 

1. 
Arfa s.c. B. Szczygieł, R. Wachowicz 
z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 9, 
20-704 Lublin 

1.599,00 zł 

 
Wykonawca złożył jako jedyny ofertę, w związku z czym otrzymała ona w kryterium ceny 60 
pkt. W kryterium „Jakość oferowanych publikacji”  oferta otrzymała 32 pkt, w sumie 92 pkt. 
 
 

Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym: 
Tomasz Bajdak 

 
 


