
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Kraków, dnia 17.08.2017 r.
OP-082.2.1 7.2017.RS

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),
dalej „ustawa Pzp” na wykonanie monitoringu siedlisk przyrodniczych wraz z oceną skuteczności
podejmowanych na nich działań ochronnych we wskazanych rezerwatach przyrody oraz obserwacji
chiropterologicznej w blokach mieszkabych w Nowym Sączu.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie zgodnie z art. 92 ust. I i 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r Pzp zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla Części U
zamówienia polegajacej na wykonaniu obserwacji chiropterologicznej w obrębie bloków mieszkalnych
w Nowym Sączu.

została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

Krzysztof Piksa, ul. Obozowa 36/24,30-383 Kraków.

UZASADMENE WYBORU:

I. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w
S PYZ:

a) 1 kryterium: cena brutto z wagą 60 % (gdzie 1% =1 pkt)
b) 2 kryterium: z wagą 40 % (gdzie 1% = I pkt) - doświadczenie osób wyznaczonych do

realizacji zamówienia.

W postępowaniu na Część II zamówienia, złożono I ofertę:
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Oferta nr 2 Obozowa 36/24, 30 - 60,00
383 Kraków. 60,00 O

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono
ofert. .ip • „nn;,ini:n I - rektora

-

rcidoy:i. k; ak e

r( „tQMu
• .-„e Aj NI L,,:(i

j\..\11l: j!CflDY
Plac Na Stawach 3,30-107 Kraków, tel. (12)61 98120, faks (12)61 98 1

sekretariat.kmkowrdos.goy.pI . www.krakowsdos.goy.pI


