L u b e l s k i e T ow ar z ys tw o Or n i t o l o g i c z n e
ul. Akademicka 13 , 20 - 950 Lublin

Lublin, dn. 04 lipca 2017 r.
Nr postępowania: SOLSKA/11/2017 (postępowanie powtórzone)
Wykonawcy, którzy złożyli oferty,
Strona internetowa Zamawiającego www.lto.org.pl,
Baza konkurencyjności
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Dotyczy: Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na
zadanie pn.:
Premiowany odstrzał drapieżników na terenie realizacji projektu,
które jest częścią projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16, zwanego dalej „Projektem",
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020.
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13
(adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), zwane dalej
„Zamawiającym”, na podstawie §10 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w
ramach Projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej”
POIS.02.04.00-00-0179/16 przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (dalej
„Regulamin”) informuje:
1. Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu wybrano najkorzystniejsze oferty w
poszczególnych obwodach (częściach zamówienia):
Numer
obwodu
łowieckiego,
którego
dotyczy
oferta

Nazwa i adres
Wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę

283, 284

Koło Łowieckie „Darz Bór”
nr 64 w Janowie
Lubelskim, ul. Boh.
Porytowego Wzgórza 35,
23-300 Janów Lubelski

299

Cena za
redukcję
jednego
drapieżnika na
terenie danego
obwodu (brutto
PLN)

Punktacja
przyznana w
kryterium oceny
ofert – cena 100%

100,00 zł

100 pkt

Brak ofert

311

282

298

Koło Łowieckie nr 54
„Chodel” ul. Wieniawska
10, 20-071 Lublin
Koło Łowieckie nr 20
„Głuszec” ul. Leśna 6a,
23-400 Biłgoraj
Koło Łowieckie nr 10
„Leśnik” ul. Zamojska 96,
23-400 Biłgoraj

319

100 pkt

100,00 zł

100 pkt

100,00 zł

100 pkt

Brak ofert

297

309

80,00 zł

Koło Łowieckie nr 69
„Bażant” w Bełżycach ul.
Wieniawska 10, 20-071
Lublin (adres do
korespondencji: ul.
Zamenhofa 143, 20-453
Lublin)
Koło Łowieckie nr 90
„Darz Bór”
ul. Częstochowska 4, 20950 Lublin

95,00 zł

100 pkt

94,00 zł

100 pkt

Uzasadnienie:
W każdej części postępowania, odpowiadającej poszczególnym obwodom łowieckim,
Zamawiający otrzymał po jednej ofercie od Wykonawców, wymienionych w powyższej tabeli.
Wykonawcy – Koła Łowieckie nr 64, 54, 20, 10, 69 i 90 wykazały spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, ich oferty odpowiadają wymaganiom
Zapytania ofertowego. Wykonawcy otrzymali po 100 pkt w jedynym kryterium oceny ofert,
którym była cena za redukcję jednego drapieżnika na terenie danego obwodu.
2. W oparciu o pkt 15.7 Zapytania ofertowego unieważniono postępowanie w dwóch
częściach – obwodach łowieckich nr: 299 i 297.
Uzasadnienie:
Zamawiający w terminie składania ofert nie otrzymał żadnej oferty dotyczącej obwodów nr:
299 i 297, w związku z czym postępowanie dotyczące tych obwodów zostało unieważnione.
3. Umowy z poszczególnymi Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, mogą
być podpisane niezwłocznie, po przekazaniu niniejszej informacji.
Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:
Kierownik projektu: Paweł Szewczyk

