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Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA,  

Żyz na  18 / 16 ,  15 - 161  Bia ł ys t ok  

KRS:  0000308204  

Białystok, dnia 05.05.2020 r. 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/8/2020 
 

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

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT 

 

 

Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.:  

„Badanie zasobów pokarmowych dubelta w próbach gleby” 

 

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). 

Fundacja Natura International Polska z siedzibą w Białymstoku 15-161 Białystok, ul. Żyzna 

18/16, 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: 

 

w części I „Ocena zasobów pokarmowych dubelta w próbach gleby z tokowiska na 

Podlasiu w każdym z sezonów lat 2020 i 2021”: 

złożonej przez Panią Aleksandrę Mieczkowską, ul. Kręta 10/18, 15-345 Białystok, z ceną 

oferty za realizację części I zamówienia w wysokości 9.600,00 zł brutto. 

w części II „Ocena zasobów pokarmowych dubelta w próbach gleby z tokowiska na 

Lubelszczyźnie w każdym z sezonów lat 2020 i 2021”: 

złożonej przez Pana Marka Nieoczym, ul. T. Strzembosza 5/29, 20-153 Lublin,  z ceną 

oferty za realizację części II zamówienia w wysokości 11.200,00 zł brutto. 

Uzasadnienie wyboru: 
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu na osobne części, wykazali spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu. Ich oferty odpowiadają 
wymaganiom Zaproszenia do złożenia oferty. Każda z ofert jest jedyną złożoną w danej części 
postępowania i każda uzyskała 100 pkt w ramach kryteriów oceny, w związku z czym zostały 
w swoich częściach wybrane jako oferty najkorzystniejsze.  
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Zamawiający otrzymał po jednej ofercie w części I i II. Na podstawie kryteriów oceny ofert: 

cena 60% i doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (D) – 40%, wykonawcy 

otrzymali następującą punktację: 

część 
postępo 
wania 

 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

 Punkty w 
kryterium 

„cena” 

Punkty w 
kryterium  

„doświadczenie 
osoby 

skierowanej do 
realizacji 

zamówienia” 

Łączna 
punktacja 

 

 

I 

Aleksandra 
Mieczkowska,  
ul. Kręta 10/18,  
15-345 Białystok 

  

60 pkt 

 

40 pkt 
 

100 pkt 

 

II 

Marek Nieoczym,  
ul. T. Strzembosza 
5/29, 20-153 Lublin 

 

60 pkt 

 

40 pkt 

 

100 pkt 

 

Umowy z Wykonawcami mogą zostać podpisane niezwłocznie po publikacji niniejszego 
zawiadomienia o wyborze ofert. 

 
Koordynator projektu  

LIFE17 NAT/PL/000015 
 

Michał Korniluk 
 

 
 

 


