
 

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  
Sekretar ia t  PTOP; ul .  Ciepła 17;  15-471 Białys tok  

tel. 0856754862; tel./fax. 0856642255; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok, dn. 24 września 2012 r. 

Znak spr 270/SEK/12 
 
 

Zakład Usług Leśnych  
Wiesław Sztachelski 
Szymany 68 
19-200 Grajewo 
Fax: 86 272 77 88 
 
Adam Kubiak 
Waliły – Stacja, ul. Tartaczna 36 
16-040 Gródek 
 
P. H. U. „ALPROTECH”  
Maciej Całus,  
ul. Krakowska 37, 32-641 Przeciszów 
 
EKO-RÓśANKA Sp. z o.o. 
RóŜanka 118, 22-200 Włodawa 

 
W zawiązku postępowaniem przetargowym nr CI-3/2012 tj. na realizację usług polegających na: 

– Wykoszeniu 254,13 ha szuwarów na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie. 
– Usunięciu 27,13 ha zakrzaczeń i zadrzewień na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego 

otulinie. 
– Rozrzedzeniu 40,50 ha zakrzaczeń i zadrzewień na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w 

jego otulinie. 
– Odtworzeniu 16,32 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie 

rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie. 
– Wyrównaniu fragmentu terenu spycharką w ostoi lęgowej cietrzewia. 
– Posadzeniu sadzonek sosnowych na powierzchni zrębowej w ostoi cietrzewia Rabinówka. 

 
które są związane z realizacją zadania wchodzącego w zakres projektu POIS.05.01.00-00-328/10 
„Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza 
Knyszyńska – etap II”, 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 Polskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków na postawie § 6 ust.1 Regulaminu zawierania umów PTOP oraz pkt. 16.6 ogłoszenia 
z dnia 20.08.2012 r. Zamawiający informuje o: 



 

 
 

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Zamawiający Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków informuje, iŜ do dnia 10 września 2012 r. do 
godz. 10.00 do Sekretariatu PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok wpłynęły cztery oferty: 
1.  P. H. U. „ALPROTECH”  

Maciej Całus,  
ul. Krakowska 37, 32-641 Przeciszów 

2.  EKO-RÓśANKA Sp. z o.o. 
RóŜanka 118, 22-200 Włodawa 

3.  Zakład Usług Leśnych  
Wiesław Sztachelski 
Szymany 68, 19-200 Grajewo 

4.  Adam Kubiak 
Waliły – Stacja, ul. Tartaczna 36, 16-040 Gródek 

 
Dwie oferty, czyli nr 1 i nr 2 zaoferowały kwoty, przekraczające łączną kwotę przewidzianą na 
realizację przedmiotowych zadań, pozostałe dwie oferty, czyli oferta nr 3 i oferta nr 4 zaoferowały 
kwoty mieszczące się w kwocie przeznaczonej na to postępowanie. 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków uprzejmie zawiadamia, iŜ do realizacji zadania wybrano 
najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez:  
 
Adam Kubiak 
Waliły – Stacja, ul. Tartaczna 36, 16-040 Gródek 
 
Z ceną brutto: 765 810,17 zł 

Uzasadnienie wyboru:  
Wykonawca spełnia określone w ogłoszeniu warunki udziału w postępowaniu, jak równieŜ uzyskał 
największą liczbą punktów, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. 
 
Streszczenie i porównanie złoŜonych ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Cena (brutto) Przyznane punkty 

1. 

P. H. U. „ALPROTECH”  
Maciej Całus,  
ul. Krakowska 37, 32-641 
Przeciszów 

1 125 636,48 zł 65  

2. EKO-RÓśANKA Sp. z o.o. 
RóŜanka 118, 22-200 Włodawa 

1 043 172,00 zł 70 

 
3. 
 

Zakład Usług Leśnych  
Wiesław Sztachelski 
Szymany 68, 19-200 Grajewo 

735 330,96 zł  100 



 

 
4. 
 

Adam Kubiak 
Waliły – Stacja, ul. Tartaczna 36, 
16-040 Gródek 

765 810,17 zł 96 

 
Oferty odrzucone: 
Zamawiający, informuje ponadto, iŜ w/w postępowaniu odrzucono na podstawie pkt. 16.10 ogłoszenia 
tj. „Zamawiający moŜe odrzucić ofertę Wykonawcy, gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych 
przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie waŜna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać 
warunków udziału w postepowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony” jedną ofertę, następującego 
Wykonawcy:  
 
Zakład Usług Leśnych  
Wiesław Sztachelski 
Szymany 68, 19-200 Grajewo 
 
Zamawiający pismem z dnia 11.09.2912 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia złoŜonej oferty 
o następujące dokumenty: 

1. Wykaz wykonanych usług zawierający wskazanie, iŜ usługi zostały wykonane na 
powierzchniach wskazanych przez Zamawiającego, tj. koszenie – kaŜda z prac wykonana na 
powierzchni minimum 30 ha; trzebieŜ – kaŜda z prac wykonana na powierzchni minimum 30 
ha; karczowanie koparką gasienicową – kaŜda z prac wykonana na powierzchni minimum 20 
ha. IŜ wskazane usługi zostały wykonane w terenie wskazanym przez Zamawiającego, tj. na 
terenach chronionych, typu park, rezerwat. IŜ Wykonawca wykonał dwie usługi trzebieŜy – 
kaŜda z prac wykonana na powierzchni minimum 30 ha oraz dwie usługi karczowania koparką 
gąsienicową – kaŜda z prac wykonanych na powierzchni minimum 20 ha. Wraz z informacjami 
potwierdzających, iŜ wskazane usługi zostały wykonane w sposób naleŜyty. 

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia z wskazaniem, iŜ Wykonawca 
posiada osobę z wymaganymi kwalifikacjami operatora koparki.  

3. Opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej 100 000,00 zł. 

Wraz z wezwaniem do uzupełnienia dokumentacji w ofercie Zamawiający wezwał Wykonawcę do 
sprostowania informacji dotyczącej uŜytej stawki podatku VAT w zakresie zadania nr 4 oraz 5. 
 
Do dnia 13.09.2012 r., do godz. 10.00, czyli do terminu wyznaczonego na uzupełnienie oferty do 
siedziby Zamawiającego nie wpłynęły n/w dokumenty: 

1. Wykaz wykonanych usług zawierający wskazanie, iŜ usługi zostały wykonane na 
powierzchniach wskazanych przez Zamawiającego, tj. koszenie – kaŜda z prac wykonana na 
powierzchni minimum 30 ha; trzebieŜ – kaŜda z prac wykonana na powierzchni minimum 30 
ha; karczowanie koparką gasienicową – kaŜda z prac wykonana na powierzchni minimum 20 
ha. IŜ wskazane usługi zostały wykonane w terenie wskazanym przez Zamawiającego, tj. na 
terenach chronionych, typu park, rezerwat. IŜ Wykonawca wykonał dwie usługi trzebieŜy – 
kaŜda z prac wykonana na powierzchni minimum 30 ha oraz dwie usługi karczowania koparką 
gąsienicową – kaŜda z prac wykonanych na powierzchni minimum 20 ha. 



 

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia z wskazaniem, iŜ Wykonawca 
posiada osobę z wymaganymi kwalifikacjami operatora koparki. 

 
W związku z powyŜszym opierając się na pkt. 16.10 ogłoszenia tj. „Zamawiający moŜe odrzucić ofertę 
Wykonawcy, gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie 
będzie waŜna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w 
postepowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony” oraz § 4 ust.1 Regulaminu zawierania umów 
PTOP Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty Wykonawcy Zakład Usług Leśnych Wiesław 
Sztachelski, Szymany 68, 19-200 Grajewo.  
  
Podpisanie umowy 
Umowa zostanie niezwłocznie przesłana do wybranego Wykonawcy pocztą. 
 
 
 
 
 
 
 


