POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
S e k r e t a r i a t P TO P ; ul . Ci e pł a 1 7 ; 1 5 - 4 7 1 Bi a ł ys t o k
tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl
Białystok, dn. 13 listopada 2015 r.
Nr postępowania: CI-26/2015

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. KolejowaWejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471
Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy
Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej
„Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z
realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna
ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwany dalej „Projektem”
na realizację zadania pn.:
wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego
dotyczącego budowy wiaty drewnianej do przechowywania maszyn rolniczych
(HRP II, Zad. 28).
Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Zamawiający na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu zawierania umów PTOP informuje
o wyborze jako najkorzystniejszej oferty:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe LEF z siedzibą ul. Zwierzyniecka 54f,
15-247 Białystok z ceną ofertową w wysokości 3 690,00 zł brutto.
Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na podstawie jedynego kryterium
oceny ofert – ceny. Oferta odpowiada wymaganiom stawianym przez
Zamawiającego, Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz niepodleganie wykluczeniu.

W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty:
Lp.
1.

2.

3.

4.

Nazwa i adres Wykonawcy
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe
LEF
ul. Zwierzyniecka 54f, 15-247 Białystok
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
OJDANA Marek Ojdana
ul. Kościuszki 104, 07-100 Węgrów
Usługi Konsultingowo-Inżynierskie mgr inż.
Wojciech Rawa
ul. Daleka 5/2, 15-037 Białystok
Antoni Kluczko Projekt
ul. Królicza 8, 15-534 Białystok

Cena ofertowa brutto
3 690,00 zł
6 150,00 zł
14 950,00 zł
3 800,00 zł

Wykonawca Usługi Konsultingowo-Inżynierskie mgr inż. Wojciech Rawa na
wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów, w postaci Załącznika nr 2,
z którego miało wynikać wykonanie prac polegających na sprawowaniu nadzoru
inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych z zakresu budownictwa
konstrukcji/budowli drewnianych.
Z tego powodu Zamawiający nie może ocenić spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w oparciu o złożoną ofertę. Z uwagi na powyższe Zamawiający
ocenił, że Wykonawca Usługi Konsultingowo-Inżynierskie mgr inż. Wojciech Rawa
nie wykazał spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w związku z czym podlega
on wykluczeniu z postępowania, a jego oferta podlega odrzuceniu.
Pozostałe oferty nie podlegają odrzuceniu, a tym samym Wykonawcy tych ofert nie
podlegają wykluczeniu z postępowania.
Umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, może zostać zawarta
niezwłocznie, po przekazaniu niniejszej informacji.
Z poważaniem

