
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Znak sprawy: OP-Il.082.9.L2016

Kraków, dnia 4.04.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w Części liii zamówienia

Dotyczy przetargu pn.:,. Monitoring stanu ochmny przedmiotów ochrony w 3 obszorach Natura 2000, wynikajqcy z ustanowionych
planów zadań ochronnych „

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. J. Dz.
U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

CZĘŚĆ I zamówienia

Kryteria oceny ofert:

1 kryterium: cena brutto z waga 60 % ( gdzie 1% =1 pkt)
2 kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: z waga 40% C 1%= 1 pkt.) Za każde wykazane w
wykazie doświadczenia osób (Załącznik nr 3 do SIWZ ) doświadczenie eksperta- ornitologa spełniające wymagania
Zamawiającego, Wykonawca otrzymał 10 punktów. Łącznie w ramach tego kryterium, Wykonawca mógł otrzymać
maksymalnie 40 punktów.

Za naikornstnlelsza uznano ofertę numer 1 złożona Dnez: Sylwia Kowalcze- Magiera Komag Consulting, ul. Rycerska 7/8,
67-200 Głogów. Oferta otrzymała łącznie 90,61 pkt, w tym:

1. w kryterium 1 cena: 50,6lpkt,

2. wkryterium2: 4opkt

Wybrana oferta odpowiada treści SIWZ i otrzymała największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

II. Zestawienie pozostałych złożonych ofert:

Oferta nr 2: EMPEKO S.A., ul. Mieczowa 3A, 61-680 Poznań. Oferta otrzymała łącznie 90,00 pkt, w tym:

1. w kryterium 1 cena: 50,Glpkt,

2. w kryterium 2: 30 pkt

Część II zamówienia

Kryteria oceny ofert:

1 kryterium: cena brutto z waga 60% (gdzie 1% =1 pkt)
2 kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: pierwszy ekspert — ornitolog- waga 20%

i%= 1 pkt.)
3 kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: drugi ekspert — ornitolog- waga 20%
j 1%= 1 pkt.)
Za każde wykazane w wykazie doświadczenia osób (Załącznik nr 3 do SIWZ) doświadczenie pierwszego eksperta- ornitologa
spełniające wymagania Zamawiającego, Wykonawca otrzymał 5 punktów. Łącznie w ramach tego kryterium, Wykonawca
mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów.
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Za każde wykazane w wykazie doświadczenia osób <Załącznik nr 3 do SIWZ) doświadczenie druieRo eksperta- ornitologa
spełniające wymagania Zamawiającego, Wykonawca otrzymał S punktów. Łącznie w ramach tego kryterium, Wykonawca
mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Za nalkorzystnlejszp uznano oferte numer 3 złożonp przez: Damian Wieble BIURO BADAŃ NAUKOWYCH I EKSPERTYZ °

GREEN yETIyER”, ul. Kamedulska 26, 30-252 Kraków. Oferta otrzymała łącznie 100 pkt, w tym:

1. w kryterium 1 cena: 6D,Oopkt,

2. w kryterium 2: 20 pkt.

3. w kryterium 3:20 pkt,

Wybrana oferta odpowiada treści SIWZ i otrzymała największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

tli. Zestawienie pozostałych złożonych ofert:

Oferta nr 2: EMPEKO S.A., ul. Mleczowa 3A, 61-680 Poznań. Oferta otrzymała łącznie 46,42 pkt, w tym:

1. w kryterium 1 cena: 36,42pkt,

2. w kryterium 2: 10 pkt.

3. w kryterium 3: O pkt.
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(data i podpis kierownika Zamawiającego)


