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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  
Sekretar ia t  PTOP; ul .  Ciepła 17;  15-471 Bia łystok  

tel. 0856754862; tel./fax. 0856642255; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
 

 
Białystok 2011-01-21 

 
Zamawiający: 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
ul. Kolejowa – Wejmutka, 17-230 Białowieża 
Adres do korespondencji: Sekretariat PTOP, 15-471 Białystok, ul. Ciepła 17; 
tel.: 0-85/6574862 /fax. 0-85/6642255/    
 
w dniu 21 stycznia 2011 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 
prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w związku z realizowanym projektem: 
„Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" – oznaczonego dla potrzeb 
Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE 08NAT/PL/000510 opracowanym na 
podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) na: 
 
Odtworzenie łąk w Puszczy Białowieskiej - 2011 
 
Działając na podstawie wyżej wymienionego regulaminu opartego na przepisach Kodeksu 
Cywilnego Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji 
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
 
Adam Kubiak 
16-040 Gródek, Waliły Stacja, ul Tartaczna 36 
 
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert – 100% cena. 
 
Cena brutto realizacji zamówienia wynosi: 
 

Zadanie: Pierwsze koszenie, kwota za wykonanie zabiegu na powierzchni 1 ha, 
cena brutto 540,00 zł / ha, słownie: pięćset czterdzieści złotych 00/100. 
 
Zadanie: Wycinanie krzewów i drzew, kwota za wykonanie zabiegu na powierzchni o 100% 
zwarciu drzew i krzewów w przeliczeniu na 1 ha, 
cena brutto 810,00 zł / ha, słownie: osiemset dziesięć złotych 00/100. 
 
Zadanie: Usunięcie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach, kwota za wykonanie zabiegu na 
powierzchni o 100% zwarciu usuniętych drzew i krzewów w przeliczeniu na 1 ha, 
cena brutto 1 188,00 zł / ha, słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt osiem złotych 00/100. 
 
Zadanie: Usunięcie korzeni krzewów i drzew, kwota za wykonanie zabiegu na powierzchni o 
100% zwarciu usuniętych drzew i krzewów w przeliczeniu na 1 ha: 
cena brutto 23 985,00 zł / ha, słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć 
złotych 00/100. 
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Zadanie A: Przygotowanie gleby, kwota za wykonanie zabiegu na powierzchni 1 ha, 
cena brutto 1 499,04 zł / ha, słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 
04/100. 
 
Zadanie B: Sianie traw, kwota za wykonanie zabiegu na powierzchni 1 ha, 
cena brutto 496,80 zł / ha, słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 80/100. 
 
 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty oraz 
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 
 
 
 

 

 

..................................................... 
(podpis kierownika zamawiającego) 

 


