
Osowiec- Twierdza, dnia 09.06.2010 r. 
 

DA-ZP-06/8/2798/11 
 
  Do wszystkich Wykonawców 

post. nr ZP-06/11  
 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

o wyborze oferty najkorzystniejszej  
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r roku Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Biebrzański Park 
Narodowy z siedzibą w Osowcu Twierdzy 8, 19 -110 Goniądz postępowaniu w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę polegającą na: przygotowaniu dwóch projektów planów zadań ochronnych  dla 
obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska wybrano jako ofertę 
najkorzystniejszą nr 1 złożoną przez 
Wykonawcę: Konsorcjum Narodową Fundację Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Erazma Ciołka 13, 01 – 445 
Warszawa i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział Białystok z siedzibą ul. Lipowa 51, 15 – 424 
Białystok.  
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonej w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawiera najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach 
niepodlegających odrzuceniu – 2 115 600,00 zł brutto, spełnia warunki zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert 
przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Liczba otrzymanych punktów w kryterium oceny - cena – 100 punktów.  
Łączna przyznana punktacja -100 punktów. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę: 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Narodową Fundację Ochrony Środowiska z siedzibą ul. 
Erazma Ciołka 13, 01 – 445 Warszawa i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział Białystok z siedzibą 
ul. Lipowa 51, 15 – 424 Białystok. który zaoferował cenę w wysokości 2 115 600,00 zł brutto i otrzymał 
łącznie 100 punktów na podstawie kryterium: cena – 100 punktów. 
 

Zamawiający działając na podstawie  art. 92  ust. 1 pkt  2  i  3   informuje,  iż  w  niniejszym  
postępowaniu   nie  odrzucono  żadnej  oferty  i  nie  wykluczono  żadnego  wykonawcy. 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta po terminie 13.06.2011r. w siedzibie Zamawiającego. 
 
 
 
 
 

Zatwierdził: 
 
     Dyrektor  

Biebrzańskiego Parku Narodowego 
       mgr inż. Wojciech Dudziuk  
 
 

Otrzymują:  
 
1. Pocztą polecony na adres: Pełnomocnik Konsorcjum: Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Biura Urządzania Lasu 
Pan Wojciech Nowicki ul. Erazma Ciołka 13 01-445 Warszawa 
2.Faksem: (+48 22)877 23 59-62 
3.Drogą elektroniczną w.nowicki@nfos.org.pl 


