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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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,
z późn. zm.) na wykonanie zamówienia pn.
„Wykonanie monitoringu siedlisk przyrodniczych wraz z oceną skuteczności
podejmowanych na nich działań ochronnych we wskazanych rezerwatach przyrody
oraz obserwacji chiropterologicznej w blokach mieszkalnych iy Nowym Sączu”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że dla Części I zamówienia:

a. wykonanie monitoringu stanu siedlisk przyrodniczych: 6210* Murawy kserotermiczne
Fest]co-Brometea (12 rezerwatów przyrody), 9110 Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia
pubescenti-petraeae (1 rezerwat przyrody);

b. wykonanie monitoringu skuteczności podejmowanych działań ochronnych (13
rezerwatów przyrody)

została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:
Konsorcjum Kamil Kulpiński, Anna Tyc, ul. Słomiana 11/31,30-316 Kraków.

Oferta ww .Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu dla Części I
zamówienia.

Uzasadnienie wyboru:
I. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta spelnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert

określonych w SIWZ:
a) 1 kryterium: cena brutto z wagą 60% (gdzie 1% = 1 pkt) — Wykonawca otrzymał

60 punktów:
b) 2 kryterium: z wagą 40% — doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji

zamówienia (osoby te muszą być tymi samymi osobami, które zostały wskazane W
załączniku nr 3 do SIWZ). Za każdy wykonany przez eksperta botanika
monitoring siedlisk przyrodniczych: 62 10* Murawy kserotermiczne Festuco
Brometea lub 9110 Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescenti-petraeae wg
zasad określonych w przewodniku metodycznym Głównego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska „Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny”.
wykonawca otrzyma 10 punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium
doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wynosi 40.
Wykonawca otrzymał 40 punktów.

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie została
odrzucona. Zastępca 7h.7-Dyr.ktom
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Plac Na Stawach 3, 3D-107 Kraków, tel. (12) 61 98 147, faks (12) 61 98 122, sekretariat. krakowcrdos.goy.pl, www.krakow.rdos.goy.pl


