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znak sprawy: LF.082.1.69.2016 Kraków, dn. 16.11.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
postępowanie prowadzone zgodnie z ort, 4 pkt S ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
rozeznania rynku, na: obsługę notarialną Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Krakowie poprzez wykonywanie czynności notarialnych dotyczących nabywania
nieruchomości gruntowych, położonych w obszarach Natura 2000, na terenie powiatu
miechowskiego.
Postępowanie realizowane w ramach projektu LIFEI2 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk
kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej „ Zadanie: „Zakup i
długoterminowa dzierżawa gruntów cennych przyrodnicza”, finansowanego w ramach
instrumentu Ufe# ze środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Podstawa prawna: 5 9 ust. 17 Regulaminu w sprawie udzielania zamówień publicznych
w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska iw regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska.

II. Kryteria oceny ofert: cena —100%.

III. Oferty złożone w postępowaniu:

Oferta nr 1 : Kancelaria Notarialna Notariusz Piotr Faron, Notariusz Dorota Mitka Spółka cywilna, 30-
105 Kraków. Zaoferowany upust procentowy do wynagrodzenia ustalanego zgodnie z maksymalnymi
stawkami taksy notarialnej określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004
r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.)- 20%.

Oferta nr 2: Kancelaria Notarialna Notariusz Łukasz Chruszczyk, ul. Mogilska 15b/3, 31—542 Kraków.
Zaoferowany upust procentowy do wynagrodzenia ustalanego zgodnie z maksymalnymi stawkami
taksy notarialnej określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. (Dz. U.
12004 r., Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.)- 35 %.

IV. Rozstrzygnięcie postepowania:

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: Notariusza Łukasz”Chruszczyka

Uzasadnienie:_wybrana oferta złożona została przez Wykonawcę, który spełnił wszystkie wymagania
formalne i zaoferował najniższą cenę.
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• Notariusze: Piotr Faron, Dorota Mitka
• Notariusz Łukasz chruszczyk
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