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Zamawiający, tj. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Białowieża 
(adres do korespondencji: Sekretariat PTOP, 15-471 Białystok, ul. Ciepła 17, tel.: 0-85 6574862, fax. 
0-85 664 22 55), informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu 
prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień, opracowanym na podstawie 
przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w związku z realizowanym projektem „Ochrona orlika 
krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000”, oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego 
dla Środowiska LIFE+ nr LIFE 08NAT/PL/000510, na realizację zadania pn. m Renaturalizacja 
Narewki (etap II). 
 

 
Do realizacji ww. zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
 

„T&D DOS-PATOS” SP. JAWNA T. Cichocki, D. Tyc  
ul. Kilińskiego 5, 19-300 Ełk 
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 punktów w kryterium oceny ofert – 100 % cena. 

 
 
ZŁOŻONO NASTĘPUJĄCE OFERTY: 
 
Oferta nr 1: 

EKOBAU Polska Sp. z o. o. 
ul. Przemysłowa 7, 62-400 Słupca 
Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia: 146 151,90 zł, w tym: 

 kompleksowe roboty budowlane hydrotechniczne cena brutto: 143 174,07 zł  

 prace geodezyjne cena brutto: 2 977,38 zł  

Oferta została odrzucona (wykluczono Wykonawcę) ponieważ jej treść nie odpowiadała 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacja banku przedłożona przez 
Wykonawcę w uzupełnieniu dokumentów nie spełnia wymogów SIWZ – mimo że 
dokument wystawiony jest 09.04.2014 r., tj. w terminie zgodnym z zapisami SIWZ, jednak z 
treści wynika, że okres jego ważności to jeden miesiąc, w związku z czym informacja 
straciła swoją aktualność z końcem dnia 09.05.2014 r., czyli przed terminem składania ofert. 
Pomimo wezwania Wykonawcy do uzupełniania nie przedstawił on ważnej w dniu 
składania ofert  ww. informacji banku. Dodatkowo nie wniósł on wadium, przed terminem 
składani ofert, w żadnej ze wskazanych w SIWZ form. 

 
Oferta nr 2: 

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „KOBUT” Krzysztof Będkowski 
ul. Ł. Wasilewskiego 15, 41-208 Sosnowiec 
Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia: 214 635,00 zł, w tym: 

 kompleksowe roboty budowlane hydrotechniczne cena brutto: 211 560,00 zł  
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 prace geodezyjne cena brutto: 3 075,00 zł 

Wadium wniesiono w dniu 09.06.2014 r. w formie pieniężnej przelewem na konto Zamawiającego. 
 
Oferta uzyskała 77,03 punkty w kryterium oceny ofert 100 % cena 

 
Oferta nr 3: 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNO-MELIORACYJNEGO „MELBUD” Sp. z 
o. o. 
ul. Instalatorów 5, 09-200 Sierpc 
Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia: 239 846,52 zł, w tym: 

 kompleksowe roboty budowlane hydrotechniczne cena brutto: 215 246,52 zł  

 prace geodezyjne cena brutto: 24 600,00 zł 

Wadium wniesiono w dniu 10.06.2014 r. w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 
 
Oferta uzyskała 68,94 punkty w kryterium oceny ofert 100 % cena 

 
Oferta nr 4: 

„T&D DOS-PATOS” SP. JAWNA T. Cichocki, D. Tyc  
ul. Kilińskiego 5, 19-300 Ełk 
Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia: 165 342,10 zł, w tym: 

 kompleksowe roboty budowlane hydrotechniczne cena brutto: 160 342,10 zł  

 prace geodezyjne cena brutto: 5 000,00 zł 

Wadium wniesiono w dniu 11.06.2014 r. w formie pieniężnej przelewem na konto Zamawiającego. 
 
Oferta uzyskała 100 punktów w kryterium oceny ofert 100 % cena 

 
Oferta nr 5: 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „WODMEL” Sp. z o.o. 
ul. Zambrowska 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie 
Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia: 199 241,92 zł,  
w tym: 

 kompleksowe roboty budowlane hydrotechniczne cena brutto: 174 241,92 zł  

 prace geodezyjne cena brutto: 25 000,00 zł 

Wadium wniesiono w dniu 05.06.2014 r. w formie gwarancji ubezpieczeniowej 
 
Oferta uzyskała 82,99 punktów w kryterium oceny ofert 100 % cena 

 
Oferta nr 6: 

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I MELIORACYJNYCH Sp. z o. o. 
ul. Piłsudskiego 1, 16-100 Sokółka 
Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia: 199 622,44 zł, w tym: 

 kompleksowe roboty budowlane hydrotechniczne cena brutto: 193 622,44 zł  

 prace geodezyjne cena brutto: 6 000,00 zł 

Wadium wniesiono w dniu 09.06.2014 r. w formie pieniężnej przelewem na konto Zamawiającego. 
 
Oferta uzyskała 82,83 punkty w kryterium oceny ofert 100 % cena 



 
 
 
Pięć ofert spełniło warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale IX SIWZ, jedna 
został odrzucona (Wykonawca został wykluczony z postępowania) ponieważ jej treść nie 
spełniła warunków określonych w SIWZ. 

 
 
 

…....................................................... 
(podpis kierownika Zamawiającego) 

 
 
 


