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Natura International Polska 
ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok 

Białystok, dnia 10.08.2022 r. 
Nr postepowania: DUBELT/NATURA/25/2022 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego pn. 

„Analiza materiału zebranego w ramach zadania D.5 – etap IV” 
 
 
które jest częścią projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” 
LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), zwanym dalej „Projektem”, 
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,   ul.   Żyzna   18/16,   15-161   Białystok,   NIP: 
5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zwana   dalej „Zamawiającym”, na 
podstawie §6 ust. 11 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu, informuje 
o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: 
 
Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert sp. z o.o., adres ul. Krzywe 62B lok. 2, 16-402 Suwałki, 
z ceną ofertową w wysokości: 16 650,00 zł brutto. 
 
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający otrzymał dwie oferty: 
 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Data wpływu oferty Cena oferty 
1. Marta Dobrońska,  

ul. Kraszewskiego 12/18, 16-001 Kleosin 
 

01.08.2022 godz. 
11:18 

23 135,84 zł brutto 

2. Zakład Innowacji Przyrodniczych 
Ecoexpert sp. z o.o.,  
ul. Krzywe 62B lok. 2, 16-402 Suwałki, 
 

08.08.2022 r. godz. 
08:05 

16 650,00 zł brutto 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wykazał spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu - warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej oraz niepodleganie 
wykluczeniu. Wykonawca nie jest wpisany na listę sankcyjną https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-
podmiotow-objetych-sankcjami 
Oferta odpowiada wymaganiom Zaproszenia do złożenia oferty. W kryteriach oceny ofert – cena 80% i 
doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – 20% oferta uzyskała 100 punktów: 
 
Punkty przyznane ofertom: 
 
Oferta nr 1: Marta Dobrońska, ul. Kraszewskiego 12/18, 16-001 Kleosin 
Kryterium cena: 
16 650,00 zł / 23 135,84 zł x 80 = 57,60 pkt 

https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami
https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami
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Kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia: 
Wykonawca ma doświadczenie w analizowaniu nagrań z kamer – realizacja zadań polegająca na „ocenie 
presji drapieżników na tokowiskach” - 20 pkt. 
Suma punktów przyznanych ofercie nr 1: 77,60 pkt 
 
Oferta nr 2: Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert sp. z o.o., ul. Krzywe 62B lok. 2, 16-402 
Suwałki 
Kryterium cena: 
16 650,00 zł / 16 650,00 zł x 80 = 80 pkt 
 
Kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia: 
Wykonawca wskazał osobę, którą skieruje do realizacji zamówienia, która ma doświadczenie w 
analizowaniu nagrań z kamer – m.in. realizacja zadania polegająca na „monitoringu wilka i rysia w 
Puszczy Augustowskiej za pomocą kamer” - 20 pkt. 
Suma punktów przyznanych ofercie nr 1: 100 pkt 
 

 
Prezes Zarządu 

Natura International Polska 
 

Daniel Piec  
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