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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. 856642255; tel.856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 

      Białystok, 12.11.2019r. 

Znak sprawy: 37/BOCIAN2/2019 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W postępowaniu prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 

17-230, ul. Mostowa 25, tel. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 

15-471 Białystok, zwanym dalej „Zamawiającym”, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w 

dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego 

przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz 

Vogelschutz-Komiteee.V. w trybie zapytania ofertowego pt.: 

 

„Dostawę 36 sztuk fabrycznie nowych platform pod gniazda bocianie” 

 

1. Zamawiający, działając na podstawie § 10 pkt 8 Regulaminu postępowań o zamówienia 

prowadzone przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, informuje o wyborze 

najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 

 

Wykonawcę ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Spółka Jawna, Łuczynów 98, 26-900 Kozienice, z ceną 

ofertową w wysokości: 23.025,60 zł brutto. W kryteriach oceny ofert: cena 80% i gwarancja jakości – 

20%,jego oferta otrzymała 100 pkt, oraz była jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu, dlatego 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

2. Punktacja przyznana ofercie niepodlegającej odrzuceniu wg kryteriów oceny ofert cena (C) 

80% i gwarancja jakości (G)– 20%: 

 

Lp. 
Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Cena oferty brutto 

Punkty w kryterium 

„cena” 

Punkty w kryterium 

„gwarancja jakości” 

Łączna 

punktacja 

1. 

ALPAR Artur i Piotr 

Kowalscy Spółka Jawna,  

Łuczynów 98,  

26-900 Kozienice 

 

Cena oferty: 23.025,60 zł 

C = 80 pkt 

 

Zaoferowany okres gwarancji 

jakości 48 miesięcy 

G = 20pkt 

100 pkt 

 

 

W terminie wyznaczonym na składanie ofert, Zamawiający otrzymał oferty następujących 

Wykonawców: 



 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy

1. 

ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Spółka Jawna

Łuczynów 98, 26-900 Kozienice

 

2. 
SMP sp. z o.o. sp. k. (Wykonawca w ofercie nie 

wskazał adresu) 

 

Oferta Wykonawcy SMP sp. z o.o. sp. k. 

platform, nie wskazywała oferowanego okresu gwarancji jakości na oferowane platformy oraz nie 

zawierała dokumentów potwierdzających czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

zamawiającego, jak również brak było

potwierdzających ich należyte wykonanie. Zamawiający odrzucił tę ofertę jako nieodpowiadająca 

treści zapytania ofertowego – brak wskazania cen jednostkowych oferowanych dostaw. 
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Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena oferty brutto

 

ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Spółka Jawna, 

900 Kozienice 
Cena oferty: 23.025,60 

 

SMP sp. z o.o. sp. k. (Wykonawca w ofercie nie Cena oferty: 72.600,00 

 

SMP sp. z o.o. sp. k. nie zawierała cen jednostkowych za poszczególne rodzaje 

platform, nie wskazywała oferowanego okresu gwarancji jakości na oferowane platformy oraz nie 

zawierała dokumentów potwierdzających czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

zamawiającego, jak również brak było w ofercie wykazu wykonanych dostaw i dokumentów 

potwierdzających ich należyte wykonanie. Zamawiający odrzucił tę ofertę jako nieodpowiadająca 

brak wskazania cen jednostkowych oferowanych dostaw. 

Dziękujemy za udział w 

Koordynator ds. finansowych projektu LIFE15 NAT/PL/000728

……………………………………………..
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Cena oferty brutto 

23.025,60 zł 

72.600,00 zł 

cen jednostkowych za poszczególne rodzaje 

platform, nie wskazywała oferowanego okresu gwarancji jakości na oferowane platformy oraz nie 

zawierała dokumentów potwierdzających czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

w ofercie wykazu wykonanych dostaw i dokumentów 

potwierdzających ich należyte wykonanie. Zamawiający odrzucił tę ofertę jako nieodpowiadająca 

brak wskazania cen jednostkowych oferowanych dostaw.  

Dziękujemy za udział w postępowaniu, 

Z poważaniem 

 

projektu LIFE15 NAT/PL/000728 

Anna Suchowolec 

 
…………………………………………….. 


