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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  

Sekretariat  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15 -471 Białystok  

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok, dnia 9 września 2017 r. 

Nr postępowania: DUBELT-14/2017 

Wykonawca składający ofertę 
Strona www Zamawiającego 

Tablica ogłoszeń 
 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres 
korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej 
„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna 
ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB200003” POIS.02.04.00-00-0031/16 współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 
 
informuje, że w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest realizacja zadania: 
 
Zakup licencji do 20 zdjęć oraz wykonanie 5 rysunków przedstawiających wybrane gatunki 

ptaków siewkowych (zadanie HRP III, 3) 
 
zostały złożone oferty następujących Wykonawców: 

 część nr 1 przedmiotu zamówienia – zakup licencji do 20 zdjęć przedstawiających 5 
wybranych gatunków ptaków siewkowych 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy; data i godzina wpłynięcia oferty 

1.  Grzegorz Sierocki, ul. Adamczewskiego 17d, 24-100 Puławy; 29.08.2017, g. 10:36 
 

 

L.p. Oznaczenie zdjęcia 
(nazwa pliku) 

Jakość zdjęć - waga 
60% 

Cena brutto za 
realizację usługi - 
waga 40% 

Łączna ilość punktów 

     Czajka 
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1. Czajka1GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 82 pkt 

2. Czajka2GSa 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 62 pkt 

3. Czajka3GSa 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 62 pkt 

4. Czajka4GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 82 pkt 

    

 Kszyk   

 1. Kszyk1GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 82 pkt 

2. Kszyk2GSa 50 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 30 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 72 pkt 

3. Kszyk3GSa 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 62 pkt 

4. Kszyk4GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 82 pkt 
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5. Kszyk5GSa 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 62 pkt 

     Rycyk 

   1. Rycyk1GSa 50 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 30 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 72 pkt 

2. Rycyk2GSa 50 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 30 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 72 pkt 

3. Rycyk3GSa 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 62 pkt 

4. Rycyk4GSa 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 62 pkt 

5. Rycyk5GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 82 pkt 

6. Rycyk6GSa 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 62 pkt 

7. Rycyk7GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 82 pkt 
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8. Rycyk8GSa 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 62 pkt 

9. Rycyk9GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 82 pkt 

     Krwawodziób 

   1. Krwawodziób1GSa 50 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 30 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 72 pkt 

2. Krwawodziób2GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 82 pkt 

3. Krwawodziób3GSa 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 62 pkt 

4. Krwawodziób4GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 82 pkt 

5. Krwawodziób5GSa 50 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 30 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 72 pkt 

6. Krwawodziób6GSa 50 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 30 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 72 pkt 
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7. Krwawodziób7GSa 50 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 30 pkt) 

250 zł/zdjęcie; 22 pkt 72 pkt 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy; data i godzina wpłynięcia oferty 

2.  Mis-Art. Wojciech Misiukiewicz, ul. Waryńskiego 25/8, 16-400 Suwałki; 23.08.2017, g. 10:20 
 

L.p. Oznaczenie zdjęcia 
(nazwa pliku) 

Jakość zdjęć - waga 
60% 

Cena brutto za 
realizację usługi - 
waga 40% 

Łączna ilość punktów 

Dubelt   
  1. IMG_2733 Plik w formacie, którego 

Zamawiający nie 
wskazał w zapytaniu. 
Format zdjęcia 
złożonego w ofercie 
uniemożliwił 
Zamawiającemu jego 
odczytanie.  

140 zł/zdjęcie; 40 pkt Oferta odrzucona. 
Zdjęcie w formacie 

niezgodnym z pkt 5.5 
zapytania 

ofertowego. 

2. IMG_2834 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

3. IMG_2836 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

4. IMG_2850 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

5. IMG_2909 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

6. IMG_2910 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

7. IMG_2942 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

8. IMG_2947 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

9. IMG_2952 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

10. IMG_3001 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

     Czajka 

   1. IMG_4434 Plik w formacie, którego 
Zamawiający nie 
wskazał w zapytaniu. 
Format zdjęcia 
złożonego w ofercie 
uniemożliwił 
Zamawiającemu jego 
odczytanie. 

140 zł/zdjęcie; 40 pkt Oferta odrzucona. 
Zdjęcie w formacie 

niezgodnym z pkt 5.5 
zapytania 

ofertowego. 

2. IMG_7813 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

3. IMG_7825 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

4. IMG_7953 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 
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5. IMG_7972 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

6. IMG_7980 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

7. IMG_8004 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

     Rycyk 

   1. IMG_0405 Plik w formacie, którego 
Zamawiający nie 
wskazał w zapytaniu. 
Format zdjęcia 
złożonego w ofercie 
uniemożliwił 
Zamawiającemu jego 
odczytanie. 

140 zł/zdjęcie; 40 pkt Oferta odrzucona. 
Zdjęcie w formacie 

niezgodnym z pkt 5.5 
zapytania 

ofertowego. 

2. IMG_0835 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

3. IMG_0851 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

4. IMG_5045 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

5. IMG_5162 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

6. IMG_5207 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

7. IMG_5241 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

8. IMG_5413 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

9. IMG_5428 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

10. IMG_5437 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

11. IMG_5460 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

12. IMG_5565 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

13. IMG_5598 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

14. IMG_5623 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

15. IMG_6728 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

16. IMG_7159 20 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

140 zł/zdjęcie; 40 pkt Zdjęcie nie spełnia 
warunków zapytania, 

zgodnie z pkt 8.4., 
ppkt 2 zapytania 

17. IMG_7173 0 pkt (cechy 
morfologiczne - 0 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 0 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

     Krwawodziób 
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1. IMG_2682 Plik w formacie, którego 
Zamawiający nie 
wskazał w zapytaniu. 
Format zdjęcia 
złożonego w ofercie 
uniemożliwił 
Zamawiającemu jego 
odczytanie. 

140 zł/zdjęcie; 40 pkt Oferta odrzucona. 
Zdjęcie w formacie 

niezgodnym z pkt 5.5 
zapytania 

ofertowego. 

2. IMG_5706 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

3. IMG_5735 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

4. IMG_5793 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

5. IMG_5816 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

6. IMG_5904 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

7. IMG_5953 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

8. IMG_5961 j.w. 140 zł/zdjęcie; 40 pkt    j.w.  

9. IMG_6646 20 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

140 zł/zdjęcie; 40 pkt Zdjęcie nie spełnia 
warunków zapytania, 

zgodnie z pkt 8.4., 
ppkt 2 zapytania. 

10. IMG_6686 20 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

11. IMG_6706 20 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

12. IMG_6708 20 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

13. IMG_6741 20 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 
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14. IMG_6838 20 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

15. IMG_6855 20 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

140 zł/zdjęcie; 40 pkt j.w. 

16. IMG_6950 25 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 5 pkt) 

140 zł/zdjęcie; 40 pkt Zdjęcie nie spełnia 
warunków zapytania, 

zgodnie z pkt 8.4., 
ppkt 2 zapytania. 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy; data i godzina wpłynięcia oferty 

3.  Maciej Cmoch, ul. Klonowa 5, 08-110 Siedlce; 25.08.2017, g.13:00 
 

L.p. Oznaczenie zdjęcia (nazwa 
pliku) 

Jakość zdjęć - waga 
60% 

Cena brutto za 
realizację usługi - 
waga 40% 

Łączna ilość punktów 

     Czajka 

   1. Czajka_1 15 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 5 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

180 zł/zdjęcie; 31 pkt Zdjęcie nie spełnia 
warunków zapytania, 

zgodnie z pkt 8.4., 
ppkt 2 zapytania. 

2. Czajka_2 20 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

180 zł/zdjęcie; 31 pkt j.w. 

     

Kszyk    

1. 72358 20 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

180 zł/zdjęcie; 31 pkt Zdjęcie nie spełnia 
warunków zapytania, 

zgodnie z pkt 8.4., 
ppkt 2 zapytania. 
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2. 100914_0110 30 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 10 pkt) 

180 zł/zdjęcie; 31 pkt j.w. 

    

 

Rycyk 

  

 

1. 74763 30 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 10 pkt) 

180 zł/zdjęcie; 31 pkt 61 pkt 

2. 74775 30 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 10 pkt) 

180 zł/zdjęcie; 31 pkt Zdjęcie nie spełnia 
warunków zapytania, 

zgodnie z pkt 8.4., 
ppkt 2 zapytania. 

3. 110420_0581 35 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 5 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

180 zł/zdjęcie; 31 pkt j.w. 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy; data i godzina wpłynięcia oferty 

4.  ALCES Marek Kosiński, ul. Tropinka 79, 17-230 Białowieża; 29.08.2017, g. 8:40 
 

L.p. Oznaczenie zdjęcia (nazwa 
pliku) 

Jakość zdjęć - waga 
60% 

Cena brutto za 
realizację usługi - 
waga 40% 

Łączna ilość punktów 

Dubelt   
  1. 120526_0330 60 pkt (cechy 

morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 88 pkt 

2. 120526_0340 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 68 pkt 
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3. 120526_0342 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 68 pkt 

     Czajka 

   1. 73247 10 pkt (cechy 
morfologiczne - 5 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 5 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 38 pkt 

2. 090515_0482 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 68 pkt 

3. 090515_0527 30 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 10 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt Zdjęcie nie spełnia 
warunków zapytania, 

zgodnie z pkt 8.4., 
ppkt 2 zapytania. 

4. 100425_0228 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 88 pkt 

5. 110422_0287 30 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 10 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt Zdjęcie nie spełnia 
warunków zapytania, 

zgodnie z pkt 8.4., 
ppkt 2 zapytania. 

6. 110422_0364 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 68 pkt 

7. 110422_0389 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 88 pkt 
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8. 090515_0491 30 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 10 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt Zdjęcie nie spełnia 
warunków zapytania, 

zgodnie z pkt 8.4., 
ppkt 2 zapytania. 

9. 130504_0665 30 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 10 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt j.w. 

     

Kszyk    

1. 72358 30 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 10 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt Zdjęcie nie spełnia 
warunków zapytania, 

zgodnie z pkt 8.4., 
ppkt 2 zapytania. 

2. 100914_0110 30 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 10 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt j.w. 

3. 100914_0114 30 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 10 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt j.w. 

4. 100914_0116 30 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 10 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt j.w. 

5. 100914_0120 30 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 10 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt j.w. 

6. 110927_0391 20 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt j.w. 
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7. 120912_1943 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 88 pkt 

    

 

Rycyk 

  

 

1. 74763 20 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt Zdjęcie nie spełnia 
warunków zapytania, 

zgodnie z pkt 8.4., 
ppkt 2 zapytania. 

2. 74775 20 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt j.w. 

3. 110420_0581 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 88 pkt 

4. 120422_0102 50 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 30 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 78 pkt 

5. 060409_003 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 68 pkt 

    

 

Krwawodziób 

  

 

1. 110421_0117 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 68 pkt 
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2. 110421_0135 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 88 pkt 

3. 110422_0586 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 68 pkt 

4. 110422_0607 40 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 20 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 68 pkt 

5. 110422_0722 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 40 pkt) 

249 zł/zdjęcie; 22 pkt 82 pkt 

6. 110422_0725 50 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 30 pkt) 

249 zł/zdjęcie; 22 pkt 72 pkt 

7. 4067037 20 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; walory 
artystyczne - 0 pkt) 

199 zł/zdjęcie; 28 pkt 48 pkt 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy; data i godzina wpłynięcia oferty 

5.  Cezary Korkosz, ul. Śląska 8, 73-110 Stargard; 25.08.2017 r., g. 8:00 
Zdjęcia złożone w ofercie w łącznej ilości 260 szt. Zamawiający brał pod ocenę pierwszych 50 szt. 
zdjęć umieszczonych na nośniku. 

 

L.p. Oznaczenie zdjęcia (nazwa 
pliku) 

Jakość zdjęć - waga 
60% 

Cena brutto za 
realizację usługi - 
waga 40% 

Łączna ilość punktów 
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Dubelt 

1. Dubelt (Gallinago 
media)_C.Korkosz_0111 

60 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 40 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 75 pkt 

2. Dubelt (Gallinago 
media)_C.Korkosz_0124 

50 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 30 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 65 pkt 

3. Dubelt (Gallinago 
media)_C.Korkosz_0147 

60 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 40 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 75 pkt 

4. Dubelt (Gallinago 
media)_C.Korkosz_0148 

50 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 30 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 65 pkt 

5. Dubelt (Gallinago 
media)_C.Korkosz_0163 

50 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 30 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 65 pkt 

6. Dubelt (Gallinago 
media)_C.Korkosz_0188 

50 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 30 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 65 pkt 

7. Dubelt (Gallinago 
media)_C.Korkosz_0235 

60 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 40 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 75 pkt 

8. Dubelt (Gallinago 
media)_C.Korkosz_0323 

50 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 30 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 65 pkt 
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9. Dubelt (Gallinago 
media)_C.Korkosz_0346 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

10. Dubelt (Gallinago 
media)_C.Korkosz_0352 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 65 pkt 

 

Czajka 
  1. Czajka (Vanellus 

vanellus)_C.Korkosz_1098 
30 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 10 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt Zdjęcie nie spełnia 
warunków zapytania, 

zgodnie z pkt 8.4., 
ppkt 2 zapytania. 

2. Czajka (Vanellus 
vanellus)_C.Korkosz_1100 

30 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 10 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt j.w. 

3. Czajka (Vanellus 
vanellus)_C.Korkosz_1103 

30 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 10 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt j.w. 

4. Czajka (Vanellus 
vanellus)_C.Korkosz_1105 

30 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 10 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt j.w. 

5. Czajka (Vanellus 
vanellus)_C.Korkosz_1110 

30 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 10 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt j.w. 

6. Czajka (Vanellus 
vanellus)_C.Korkosz_1112 

30 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 10 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt j.w. 
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7. Czajka (Vanellus 
vanellus)_C.Korkosz_1117 

30 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 10 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt j.w. 

8. Czajka (Vanellus 
vanellus)_C.Korkosz_1118 

30 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 10 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt j.w. 

9. Czajka (Vanellus 
vanellus)_C.Korkosz_1129 

30 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 10 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt j.w. 

10. Czajka (Vanellus 
vanellus)_C.Korkosz_1946 

30 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 10 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt j.w. 

 

Kszyk  
  1. Kszyk (Gallinago 

gallinago)_C.Korkosz_1087 
50 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 30 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 65 pkt 

2. Kszyk (Gallinago 
gallinago)_C.Korkosz_1152 

60 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 40 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 75 pkt 

3. Kszyk (Gallinago 
gallinago)_C.Korkosz_1157 

50 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 30 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 65 pkt 

4. Kszyk (Gallinago 
gallinago)_C.Korkosz_1473 

20 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 0 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt Zdjęcie nie spełnia 
warunków zapytania, 

zgodnie z pkt 8.4., 
ppkt 2 zapytania. 
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5. Kszyk (Gallinago 
gallinago)_C.Korkosz_1562 

20 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 0 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt j.w. 

6. Kszyk (Gallinago 
gallinago)_C.Korkosz_1591 

20 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 0 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt j.w. 

7. Kszyk (Gallinago 
gallinago)_C.Korkosz_1592 

20 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 0 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt j.w. 

8. Kszyk (Gallinago 
gallinago)_C.Korkosz_1624 

20 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 0 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt j.w. 

9. Kszyk (Gallinago 
gallinago)_C.Korkosz_1650 

20 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 0 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt j.w. 

10. Kszyk (Gallinago 
gallinago)_C.Korkosz_1846 

30 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 10 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt j.w. 

 

Rycyk  
  1. Rycyk (Limosa 

limosa)_C.Korkosz_3043 
40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

2. Rycyk (Limosa 
limosa)_C.Korkosz_3101 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 
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3. Rycyk (Limosa 
limosa)_C.Korkosz_3209 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

4. Rycyk (Limosa 
limosa)_C.Korkosz_3217 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

5. Rycyk (Limosa 
limosa)_C.Korkosz_3757 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

6. Rycyk (Limosa 
limosa)_C.Korkosz_3791 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

7. Rycyk (Limosa 
limosa)_C.Korkosz_3893 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

8. Rycyk (Limosa 
limosa)_C.Korkosz_3933 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

9. Rycyk (Limosa 
limosa)_C.Korkosz_4014 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

10. Rycyk (Limosa 
limosa)_C.Korkosz_4089 

60 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 40 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 75 pkt 

 

Krwawodziób  
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1. Krwawodziób (Tringa 
totanus)_C.Korkosz_0922 

50 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 30 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 65 pkt 

2. Krwawodziób (Tringa 
totanus)_C.Korkosz_0929 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

3. Krwawodziób (Tringa 
totanus)_C.Korkosz_0986 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

4. Krwawodziób (Tringa 
totanus)_C.Korkosz_1022 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

5. Krwawodziób (Tringa 
totanus)_C.Korkosz_3228 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

6. Krwawodziób (Tringa 
totanus)_C.Korkosz_3248 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

7. Krwawodziób (Tringa 
totanus)_C.Korkosz_3310 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

8. Krwawodziób (Tringa 
totanus)_C.Korkosz_3323 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 
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9. Krwawodziób (Tringa 
totanus)_C.Korkosz_3417 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

10. Krwawodziób (Tringa 
totanus)_C.Korkosz_3449 

40 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; walory 
artystyczne – 20 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 15 pkt 55 pkt 

 

 część nr 2 – wykonanie 5 rysunków 5 gatunków ptaków siewkowych. 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy, data i 
godzina wpłynięcia oferty 

Cena brutto za 
realizację usługi - waga 
60% 

Ocena szkicu - waga 
40% 

Łączna punktacja 

1. DESIGN 4 BUSINESS 
Tomasz Świętorzecki 
Olszanka 1A 
16-060 Zabłudów 
29.08.2017, g. 10:59  

608,85 zł; 49 pkt 10 pkt 59 pkt 

2. Marek Kołodziejczyk 
ul. Biskupa Fulmana 5/13 
20-492 Lublin 
28.08.2017, g. 10:00 

1500 zł; 20 pkt 40 pkt 60 pkt 

3. Magdalena Cmoch 
ul. Klonowa 5, 08-110 
Siedlce 
25.08.2017, g.13:00 

500 zł; 60 pkt 20 pkt 80 pkt 

 
Część nr 1  
 
Z powyższych zestawień wynika, że ofertami najkorzystniejszymi, tj. które uzyskały najwyższą 
liczbę punktów w kategorii 
 
Dubelt są oferty: 
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L.p. Nazwa 
Wykonawcy, data i 
godzina wpłynięcia 
oferty 

Oznaczenie zdjęcia 
(nazwa pliku) 

Jakość zdjęć – waga 
60% 

Cena brutto za 
realizację 
usługi – waga 
40% 

Łączna ilość 
punktów 

1. ALCES Marek 
Kosiński, ul. 
Tropinka 79, 17-230 
Białowieża, NIP: 
676-114-04-33; 
29.08.2017, g. 8:40 

120526_0330 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 
pkt) 

199 zł/zdjęcie; 
28 pkt 

88 pkt 

2. Cezary Korkosz, ul. 
Śląska 8, 73-110 
Stargard,  
NIP: 854-001-63-68; 
25.08.2017 r., g. 
8:00 

Dubelt (Gallinago 
media)_C.Korkosz_
0111 

60 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 
pkt, wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; 
walory artystyczne – 
40 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 
15 pkt 

75 pkt 

3. Cezary Korkosz, ul. 
Śląska 8, 73-110 
Stargard,  
NIP: 854-001-63-68; 
25.08.2017 r., g. 
8:00 

Dubelt (Gallinago 
media)_C.Korkosz_
0147 

60 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 
pkt, wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; 
walory artystyczne – 
40 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 
15 pkt 

75 pkt 

4. Cezary Korkosz, ul. 
Śląska 8, 73-110 
Stargard,  
NIP: 854-001-63-68; 
25.08.2017 r., g. 
8:00 

Dubelt (Gallinago 
media)_C.Korkosz_
0235 

60 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 
pkt, wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; 
walory artystyczne – 
40 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 
15 pkt 

75 pkt 

 
Czajka są oferty: 
 

L.p. Nazwa 
Wykonawcy, data i 
godzina wpłynięcia 
oferty 

Oznaczenie zdjęcia 
(nazwa pliku) 

Jakość zdjęć – waga 
60% 

Cena brutto za 
realizację 
usługi – waga 
40% 

Łączna ilość 
punktów 

1. ALCES Marek 
Kosiński, ul. 
Tropinka 79, 17-230 
Białowieża,  
NIP: 676-114-04-33; 
29.08.2017, g. 8:40 

100425_0228 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 
pkt) 

199 zł/zdjęcie; 
28 pkt 

88 pkt 

2. ALCES Marek 
Kosiński, ul. 
Tropinka 79, 17-230 
Białowieża,  
NIP: 676-114-04-33; 

110422_0389 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 

199 zł/zdjęcie; 
28 pkt 

88 pkt 
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29.08.2017, g. 8:40 pkt) 

3. Grzegorz Sierocki, 
ul. Adamczewskiego 
17d, 24-100 
Puławy,  
NIP: 7162315039; 
29.08.2017, g. 
10:36 

Czajka1GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 
pkt) 

250 zł/zdjęcie; 
22 pkt 

82 pkt 

4. Grzegorz Sierocki, 
ul. Adamczewskiego 
17d, 24-100 
Puławy,  
NIP: 7162315039; 
29.08.2017, g. 
10:36 

Czajka4GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 
pkt) 

250 zł/zdjęcie; 
22 pkt 

82 pkt 

 
Rycyk są oferty: 
 

L.p. Nazwa 
Wykonawcy, data i 
godzina wpłynięcia 
oferty 

Oznaczenie zdjęcia 
(nazwa pliku) 

Jakość zdjęć – waga 
60% 

Cena brutto za 
realizację 
usługi – waga 
40% 

Łączna ilość 
punktów 

1. ALCES Marek 
Kosiński, ul. 
Tropinka 79, 17-230 
Białowieża,  
NIP: 676-114-04-33; 
29.08.2017, g. 8:40 

110420_0581 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 
pkt) 

199 zł/zdjęcie; 
28 pkt 

88 pkt 

2. Grzegorz Sierocki, 
ul. Adamczewskiego 
17d, 24-100 
Puławy,  
NIP: 7162315039; 
29.08.2017, g. 
10:36 

Rycyk5GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 
pkt) 

250 zł/zdjęcie; 
22 pkt 

82 pkt 

3. Grzegorz Sierocki, 
ul. Adamczewskiego 
17d, 24-100 
Puławy,  
NIP: 7162315039; 
29.08.2017, g. 
10:36 

Rycyk7GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 
pkt) 

250 zł/zdjęcie; 
22 pkt 

82 pkt 
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4. Grzegorz Sierocki, 
ul. Adamczewskiego 
17d, 24-100 
Puławy,  
NIP: 7162315039; 
29.08.2017, g. 
10:36 

Rycyk9GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 
pkt) 

250 zł/zdjęcie; 
22 pkt 

82 pkt 

 
Krawodziób są oferty: 
 

L.p. Nazwa 
Wykonawcy, data i 
godzina wpłynięcia 
oferty 

Oznaczenie zdjęcia 
(nazwa pliku) 

Jakość zdjęć – waga 
60% 

Cena brutto za 
realizację 
usługi – waga 
40% 

Łączna ilość 
punktów 

1. ALCES Marek 
Kosiński, ul. 
Tropinka 79, 17-230 
Białowieża,  
NIP: 676-114-04-33; 
29.08.2017, g. 8:40 

110421_0135 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 
pkt) 

199 zł/zdjęcie; 
28 pkt 

88 pkt 

2. ALCES Marek 
Kosiński, ul. 
Tropinka 79, 17-230 
Białowieża,  
NIP: 676-114-04-33; 
29.08.2017, g. 8:40 

110422_0722 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 
pkt) 

249 zł/zdjęcie; 
22 pkt 

82 pkt 

3. Grzegorz Sierocki, 
ul. Adamczewskiego 
17d, 24-100 
Puławy,  
NIP: 7162315039; 
29.08.2017, g. 
10:36 

Krwawodziób2GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 
pkt) 

250 zł/zdjęcie; 
22 pkt 

82 pkt 

4. Grzegorz Sierocki, 
ul. Adamczewskiego 
17d, 24-100 
Puławy,  
NIP: 7162315039; 
29.08.2017, g. 
10:36 

Krwawodziób4GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 
pkt) 

250 zł/zdjęcie; 
22 pkt 

82 pkt 

 
Kszyk są oferty: 

L.p. Nazwa 
Wykonawcy, data i 
godzina wpłynięcia 
oferty 

Oznaczenie zdjęcia 
(nazwa pliku) 

Jakość zdjęć – waga 
60% 

Cena brutto za 
realizację 
usługi – waga 
40% 

Łączna ilość 
punktów 
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1. ALCES Marek 
Kosiński, ul. 
Tropinka 79, 17-230 
Białowieża,  
NIP: 676-114-04-33; 
29.08.2017, g. 8:40 

120912_1943 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 
pkt) 

199 zł/zdjęcie; 
28 pkt 

88 pkt 

2. Grzegorz Sierocki, 
ul. Adamczewskiego 
17d, 24-100 
Puławy,  
NIP: 7162315039; 
29.08.2017, g. 
10:36 

Kszyk1GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 
pkt) 

250 zł/zdjęcie; 
22 pkt 

82 pkt 

3. Grzegorz Sierocki, 
ul. Adamczewskiego 
17d, 24-100 
Puławy,  
NIP: 7162315039; 
29.08.2017, g. 
10:36 

Kszyk4GSa 60 pkt (cechy 
morfologiczne - 10 pkt, 
wyeksponowanie 
obiektu - 10 pkt; 
walory artystyczne - 40 
pkt) 

250 zł/zdjęcie; 
22 pkt 

82 pkt 

4. Cezary Korkosz, ul. 
Śląska 8, 73-110 
Stargard,  
NIP: 854-001-63-68; 
25.08.2017 r., g. 
8:00 

Kszyk (Gallinago 
gallinago)_C.Korko
sz_1152 

60 pkt (cechy 
morfologiczne – 10 
pkt, wyeksponowanie 
obiektu – 10 pkt; 
walory artystyczne – 
40 pkt) 

385 zł/zdjęcie; 
15 pkt 

75 pkt 

 
 
Część nr 2 
 
Z powyższych zestawień wynika, że najkorzystniejszą ofertą, tj. która uzyskała najwyższą liczbę 
punktów jest: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy, data i 
godzina wpłynięcia oferty 

Cena brutto za 
realizację usługi - waga 
60% 

Ocena szkicu - waga 
40% 

Łączna punktacja 

1. Magdalena Cmoch 
ul. Klonowa 5, 08-110 
Siedlce 
25.08.2017, g.13:00 

500 zł; 60 pkt 20 pkt 80 pkt 

 
Zamawiający na realizację dwóch powyższych części posiadał 7 500 zł brutto, w tym na zakup 
zdjęć 6 000 zł brutto (300 zł za jedno zdjęcie) i na zakup rysunków: 1 500 zł brutto (300 zł za 
jeden rysunek). 
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W części nr 1 cena jednostkowa za zdjęcie zaoferowana przez Wykonawcę – Cezarego Korkosza 
dotycząca kategorii: Dubelt oraz Kszyk przekroczyła kwotę przeznaczoną na zakup zdjęcia, 
jednak Zamawiający zwiększył tę kwotę do wysokości ceny oferenta, w ramach posiadanych 
środków. 
 
Umowy z Wykonawcami zostaną zawarte w terminie 3 dni po upublicznieniu niniejszego 
rozstrzygnięcia. 
 
 
 

Zatwierdziła: 
Kierownik projektu - Marta Potocka 

 

 
................................................................ 

(podpis) 

 

 


