
               

                       

Znak sprawy: OP-II.082.1.6.2021.KKu.MoK.GZ

Kraków, 21.05.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji: 
,, Wykonanie ekspertyz na potrzeby inwentaryzacji enklawy na obszarze Natura 2000 Rudno 
PLH120058 oraz inwentaryzacji uzupełniających na obszarach Natura 2000:
- Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052,
- Dolina Dolnej Soły PLB120004,
- Stawy w Brzeszczach PLB120009”
Realizacja zadania wynikającego z Harmonogramu realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 
„Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz 
stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, współfinansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i budżetu państwa ‘’.
Zamawiający Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 
2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. 
) zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej: 

I. W zakresie Część I: Wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji uzupełniających na 
obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 (ekspertyza 
chiropterologiczna).

Wybrano ofertę złożoną przez: Bat Service Rafał Szkudlarek, Widok 3/16, 50-052, Wrocław, 
oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w następujących kryteriach oceny ofert:

Punktacja przyznana ofertom: 
Oferta nr 1 złożona przez Mystacina ANNA BATOR-KOCOŁ, Stanica 6, 57-130 Stanica
W kryterium cena ( waga 60 pkt) – oferta uzyskała 39,82 pkt. 
W kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – eksperta chiropterologa – 
(waga 40 pkt ) oferta uzyskała maksymalną ilość punktów: 40,00 pkt
Suma punktów: 79,82
Oferta nr 2 złożona przez Bat Service Rafał Szkudlarek, Widok 3/16, 50-052, Wrocław 
W kryterium cena ( waga 60 pkt) – oferta uzyskała 49,23 pkt.
W kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – eksperta chiropterologa – 
(waga 40 pkt ) oferta uzyskała maksymalną ilość punktów: 32,00 pkt
Suma punktów: 81,23 pkt.
Oferta nr 3 złożona przez Żbik Konrad Kata, Werynia 481, 36-100 Kolbuszowa
W kryterium cena ( waga 60 pkt) – oferta uzyskała 60 pkt.
W kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – eksperta chiropterologa – 
(waga 40 pkt ) oferta uzyskała maksymalną ilość punktów: 16,00 pkt
Suma punktów: 76,00 



                                                                    

2

II. W zakresie Część II: Wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji enklawy  na obszarze 
Natura 2000 Rudno PLH120058 (ekspertyza malakologiczna): 

Wybrano ofertę złożoną przez: Żbik Konrad Kata, Werynia 481, 36-100 Kolbuszowa, jedyna 
oferta złożona na Część II w postepowaniu, uzyskała następującą ilość punktów 
w kryteriach oceny ofert:
W kryterium cena ( waga 60 pkt) – oferta uzyskała 60 pkt.
W kryterium: doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – eksperta malakologa 
( waga 20 pkt.)- oferta uzyskała 20 pkt.
W kryterium: zaoferowanie przez Wykonawcę zastosowania metoda badań nad poczwarówką zwężoną 
Vertigo angustior, ( waga 20 pkt)- oferta uzyskała 20 pkt.
Suma punktów: 100 
III. W postepowaniu nie złożono więcej ofert, nie odrzucono ofert i nie wykluczono Wykonawców. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
                              w Krakowie

               mgr Rafał Rostecki
                   /podpis elektroniczny/
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