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

Białystok, dnia 22.11.2019 r. 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/4/2019 
 

Wykonawca, który złożył ofertę, 
Strona internetowa Zamawiającego www.lto.org.pl, 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT  
 

 
Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.:  
„Organizacja seminarium praktyków ochrony dubelta wraz z inauguracją projektu 
LIFE „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFE17 
NAT/PL/000015” 
 
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, 
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 I zamówienia  „Organizacja seminarium praktyków ochrony dubelta wraz z 
inauguracją projektu LIFE „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – 
etap I” LIFE17 NAT/PL/000015” najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: 

Barbara Kraska prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą OŚRODEK WYPOCZYNKOWO- 
SZKOLENIOWY "ZAJAZD ZACISZE" Karska Barbara, 22-470 Zwierzyniec, ul. Rudka 5b, z 
ceną za realizację zamówienia (obejmującą zamówienie podstawowe i prawo opcji) w 
wysokości 13.500,00 zł brutto oraz z ceną za jedną osobę, uczestnika seminarium w 
wysokości 270,00 zł brutto. Oferta była jedyną złożoną w ramach części I i uzyskała 100 pkt w 
kryterium oceny – cena 100%. 

 

UZASADNIENIE 

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą jedyną ofertę, która została złożona w 
postępowaniu w części I, tj. OŚRODEK WYPOCZYNKOWO- SZKOLENIOWY "ZAJAZD 
ZACISZE" Karska Barbara, 22-470 Zwierzyniec, ul. Rudka 5b. Oferta odpowiada wymaganiom 
opisanym w Zaproszeniu do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego. Oferta otrzymała 
100 pkt w kryteriach oceny: „cena” 100%. 

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

 
 



„Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce – etap I” 
(LIFE17 NAT/PL/000015) 

1  
 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 

1. 

OŚRODEK WYPOCZYNKOWO- 
SZKOLENIOWY "ZAJAZD ZACISZE" 
Karska Barbara, 22-470 Zwierzyniec, 
ul. Rudka 5b 

13.500,00 zł 

 

3. Zamawiający na podstawie § 6 ust. 9 Regulaminu, informuje o wyborze w części II 
zamówienia  „Wynajem autokaru do przeprowadzenia wycieczki terenowej podczas 
seminarium praktyków ochrony dubelta wraz z inauguracją projektu LIFE 
„Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFE17 
NAT/PL/000015” najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:  

 
Maria Mielnik prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Usługi Transportowe Maria Mielnik, 
23-407 Tereszpol Kukiełki 192A z ceną za realizację zamówienia podstawowego w 
wysokości 1.100,00 zł brutto oraz ceną za każdy dodatkowy kilometr w wysokości 5,00 zł 
brutto. 

 
UZASADNIENIE 
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą jedyną ofertę, która została złożona w 
postępowaniu w części II, tj. Usługi Transportowe Maria Mielnik, 23-407 Tereszpol Kukiełki 
192A z ceną za realizację zamówienia podstawowego w wysokości 1.100,00 zł brutto oraz 
ceną za każdy dodatkowy kilometr w wysokości 5,00 zł brutto. Oferta odpowiada wymaganiom 
opisanym w Zaproszeniu do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego. Oferta otrzymała 
w kryteriach oceny: „cena” 70%, i „Cena brutto za 1 km dodatkowej trasy przejazdu, w ramach 
prawa opcji” (Ckm)– 20% oraz „Parametry techniczne autokaru (P) – 10%” w sumie 95 pkt.  

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

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 

1. Usługi Transportowe Maria Mielnik, 
23-407 Tereszpol Kukiełki 192A 1.100,00 zł 

 
Wykonawca złożył jako jedyny ofertę w części II, w związku z czym otrzymała ona w kryterium 
ceny za wykonanie zamówienia podstawowego - 

1.100,00 zł/1.100,00 zł x 70 = 70 pkt. 
Cena brutto za 1 km dodatkowej trasy przejazdu, w ramach prawa opcji – 5,00 zł/5,00 zł x 20 
= 20 pkt, 

Parametry techniczne autokaru (P) = 5 pkt %  

• rok produkcji pojazdu po 2014: zaoferowano autokar rok produkcji 2012 r. - 0 pkt 

• internet z wi-fi: zaoferowano autokar z wi-fi - 2,5 pkt 
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• gniazda elektryczne przy siedzeniach: zaoferowano autokar z gniazdami elektrycznymi - 2,5 
pkt 

Suma punktów: 95 pkt 

 
 

Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:  

Michał Korniluk 


	Nr postępowania: DUBELT/NATURA/4/2019

