
 

 

Toruń, dnia 13 luty 2020 r. 
 

TKPW2/2020/1/1/DW 
 

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Z POSTĘPOWANIA 

PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI  
 
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń 

(adres korespondencyjny: ul. Skłodowskiej-Curie 65, 87-100 Toruń), zwane dalej 

„Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, do 

których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej 

ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”, nr  POIS.02.04.00-00-0040/18-00 

współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona  środowiska, w tym 

adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 

informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr TKPW2/2020/1/1/DW z dnia 8 

stycznia 2020 r :   

Wykonanie dokumentacji w celu powołania formy ochrony przyrody na obszarze 

wodno-błotnym Mościska oraz przeprowadzenie badań hydrologicznych z 

podziałem na części:  

Część I: wykonaniu dokumentacji niezbędnej w celu powołania formy ochrony 

przyrody, w tym wykonania szczegółowych inwentaryzacji przyrodniczych 

obszaru wodno-błotnego Mościska. 

Część II: przeprowadzeniu badań hydrologicznych obszaru wodno-błotnego 

Mościska oraz opracowanie działań koniecznych do wdrożenia w celu poprawy 

warunków wodnych obszaru. 

w wyznaczonym terminie wpłynęła następująca oferta 

Lp. Oferent 
Cena brutto 

Cz. I Cz. II 

1. 

Przedsiębiorstwo Usługowe 

„Geograf” Wach Jerzy 

Al. Piłsudskiego 30/34, 41-303 

Dąbrowa Górnicza 

- 43 050,00 

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia 

następujące kwoty: 

Cześć I – 46 000,00 zł brutto, 

Część II – 55 000, 00 zł brutto, 

 



 

 

Streszczenie jedynej oferty (punktacja): 

Część nr II: 

Wykonawca - Wach Jerzy prowadzący Przedsiębiorstwo Usługowe „Geograf” Wach Jerzy 

a) punktacja przyznana w kryterium cena – 60,00 pkt, 

b) punktacja przyznana w kryterium doświadczenie eksperta ornitologa/hydrologa’– 

0,00 pkt, 

c) łączna punktacja – 60,00 pkt. 

 

Jedyną ważną ofertę dla części II  złożyła firma Przedsiębiorstwo Usługowe 

„Geograf” Wach Jerzy. Umowa na realizację przedmiotowego zadania z firmą 

Przedsiębiorstwo Usługowe „Geograf” Wach Jerzy zostanie zawarta niezwłocznie po 

ogłoszeniu niniejszej informacji. 

 

Na podstawie rozdziału XII ust. 7, pkt 1 dokumentu „POSTĘPOWANIE zgodnie z 

zasadą konkurencyjności” dokonuje się unieważnienia postępowania dla części 

I  ze względu na brak ofert. 

 

 


