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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 (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Przeprowadzenie oceny wpływu wykonanych działań na stan zachowania siedlisk na
obszarach Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLHJ2008O i Jadowniki Molae
PLHI20068 — Monitoring zerowy stanu oc/irony przedmiotów ochrony w obszarach Natura
2000”. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie zgodnie z art. 92
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Pzp zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

Komag Consulting Sylwia Kowalcze —Magiera,

ul. Rycerska 7 lok. 6,

67-200 Głogów

UZASADNIENIE WYBORU:

1. 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 SIWZ:

a) I kryterium: cena brutto z wagą 60 % (gdzie 1% =1 pkt)

b) 2 kryterium: z wagą 40 %„ (gdzie 1% =1 pkt)- doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia (osoby te muszą być tymi sami osobami, które zostały
wskazane w załączniku nr 6).
- Za każdy dodatkowo wykonany monitoring przyrodniczy lub inwentaryzację
przyrodniczą z zastosowaniem metodyki Państwowego Monitoringu Srodowiska
CIOS w zakresie:
-siedliska przyrodniczego 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) lub,
-gatunków motyli i ich siedlisk: 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar lub 6177
modraszek telejus Phengaris teleius lub 6179 modraszek nausitous Phengaris
nausithous wykonawca otrzyma 10 punktów.
W ramach niniejszego kryterium można było otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Wykonawca otrzymał 40 punktów.

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie
odrzucono ofert.
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Mai rste.
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