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

Lublin, dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr postępowania:  DUBELT/LTO/20/2020 
Wykonawcy składający oferty 
Strona internetowa Zamawiającego 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – część I i II 
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres 

do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, 
informuje, że w postępowaniu będącym częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu 
Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),   dalej  
„Projekt”, 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), w przedmiocie: 
 

Określenie preferencji siedliskowych samców i samic dubelta w woj. podlaskim i lubelskim w 
latach 2020-2021 r. 

 
W części I wybrana została oferta złożona przez konsorcjum osób fizycznych w składzie: Rafał 
Szczęch, Kolonia Ostrówek 61, 21-102 Kolonia Ostrówek, Oliwier Myka, ul. Łodzińskiego 42, 15-672 
Białystok, z ceną ofertową brutto w wysokości: 71 000 zł. 
Oferta wpłynęła do Zamawiającego w dn. 27.04.2020 o godz. 13:04. 
 
Oferta uzyskała 90 pkt w kryteriach oceny tj. w kryterium cena (C ) – 60 pkt, oraz w kryterium 
Doświadczenie zespołu ornitologów – (D) 30 pkt. 
Oferta jest jedyną złożoną w tej części postępowania. Wykonawca wykazał spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odpowiada wymaganiom 
zapytania ofertowego. 
 
W części II wybrana została oferta złożona przez konsorcjum osób fizycznych w składzie: Robert 
Cymbała, ul. Jana Pawła II 27 m. 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, Tomasz Frączek, ul. Jagiellońska 
290, 23-200 Kraśnik, z ceną ofertową brutto w wysokości: 70 000 zł. 
Oferta wpłynęła do Zamawiającego w dn. 27.04.2020 o godz.14:09. 
 
Oferta uzyskała 90 pkt w kryteriach oceny tj. w kryterium cena (C ) – 60 pkt, oraz w kryterium 
Doświadczenie zespołu ornitologów – (D) 30 pkt. 
Oferta jest jedyną złożoną w tej części postępowania. Wykonawca wykazał spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odpowiada wymaganiom 
zapytania ofertowego. 
 

Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte niezwłocznie po upublicznieniu 
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 

Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym: 
Koordynator projektu  

LIFE17 NAT/PL/000015 
Tomasz Bajdak 


