
OGŁOSZENIE 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" ogłasza nabór inicjatyw obywatelskich w ramach 

projektu „Ochrona środowiska przyrodniczego w inicjatywach obywatelskich społeczności 

Suwalszczyzny”. Inicjatywy muszą być zgodne z założeniami konkursu ogłoszonego przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 

priorytetowego „Edukacja ekologiczna. Część 2) Wzmocnienie działań społeczności 

lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju” (ze szczegółami konkursu można zapoznać 

się na stronie internetowej NFOŚiGW - http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-

wnioskow/art,134,nabor-wnioskow-w-ramach-czesci-ii-programu-priorytetowego-

edukacja-ekologiczna.html).  

Budżet pojedynczej inicjatywy powinien oscylować w granicach 20 000 PLN. Z autorami 

inicjatyw, które zostaną zakwalifikowane do projektu zostaną podpisane umowy. 

Inicjatywy należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" Krzywe 

62B, 16-402 Suwałki pocztą, mailem (stowcip@gmail.com) lub osobiście (biuro czynne 

jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00). Termin dostarczania 

inicjatyw mija z dniem 7 stycznia 2015 roku godz. 15:00. Szczegółowych informacji o 

projekcie możne uzyskać pod telefonem 87 569 10 28 lub 502 47 87 20. 

 

Krzywe 1.12.2014 r. 

 

 

INFORMACJE O PRZETARGACH 

 

 

● Wyniki konkursu na Zespół Zarządzający Projektem 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" informuje, że w wyniku przeprowadzonego 

konkursu na stanowiska w Zespole Zarządzającym Projektem (Kierownika projektu, 

Asystenta kierownika projektu oraz Kierownika finansowy projektu), w ramach projektu 

"Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, 

rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wyłoniono następujący skład 

zespołu: 

- Lech Krzysztofiak - Kierownik projektu 

- Tomasz Janecki - Asystenta kierownika projektu 

- Dominika Rupp-Janecka - Kierownik finansowy projektu. 

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia nr 2/05/2014 z dnia 26 maja 2014 roku ww. osoby 

zostały powołane w skład Zespołu Zarządzającego Projektem. 

 
_________ ● _________ 

 

● Zaprasza do złożenia ofert na wydanie artykułów informacyjno-promocyjnych 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do składania ofert na "wydanie artykułów 

informacyjno-promocyjnych", w ramach realizacji projektu Ochrona rodzimej flory przed 

gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 "Ostoja Wigierska", 

"Sandr Brdy" i "Roztocze Środkowe", współfinansowanego ze środków finansowych Unii 

Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 

stowcip@gmail.com 

11.05.2014 

 

Załączniki: 

Zaproszenie  

Załącznik nr 1  

mailto:stowcip@gmail.com
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/206.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/207.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/27.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/29.pdf


Załącznik nr 2  

Załącznik nr 3  

Załącznik nr 4  

 
_________ ● _________ 

 

● Zawiadomienie o wyborze ofert na "Dostawę materiałów papierniczych" 

 

Dotyczy postępowania na "Dostawę materiałów papierniczych", prowadzonego w ramach 

projektu Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na 

obszarach Natura 2000 "Ostoja Wigierska", "Sandr Brdy" i "Roztocze Środkowe", 

współfinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej oraz Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze Wykonawcy usługi pn. 

"Dostawę materiałów papierniczych". Oceny nadesłanych ofert dokonano w dniu 

12.05.2014 r. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny. W 

wyznaczonym terminie do dnia 12.05.2014 roku do godziny 10:00, wpłynęły 3 oferty:  

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena oferty w PLN brutto 

Część I Część II Część III 

1. 
Szulc - Trading, ul. M. Konopnickiej 8, 16-
400 Suwałki 

1 800,00 - - 

2. 

Zaopatrzenie Artystów Plastyków 
PALETA, ul. Żeromskiego 13, 22-400 
Zamość 

- 1 750,00 - 

3. 
RESLER PLUS PHU, ul. Młyńska 7, 89-
600 Chojnice 

- - 1 800,00 

 

Zgodnie z harmonogramem projektu Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin 

obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 "Ostoja Wigierska", "Sandr Brdy" i 

"Roztocze Środkowe", na realizację każdej części zamówienia przeznaczono kwotę 

1 800,00 zł brutto. 

Wpłynęły 3 oferty, po jednej na każdą część zamówienia. Wszystkie złożone oferty 

spełniły wymagania postawione w Zaproszeniu do składania ofert. Kierując się kryterium 

ceny dla poszczególnych części zamówienia za najkorzystniejsze oferty uznano: 

Część I: Szulc - Trading, ul. M. Konopnickiej 8, 16-400 Suwałki 

Część II: Zaopatrzenie Artystów Plastyków PALETA, ul. Żeromskiego 13, 22-400 

Zamość 

Część III: RESLER PLUS PHU, ul. Młyńska 7, 89-600 Chojnice 

Przewiduje się, że Umowy zostaną podpisana do 13 maja 2014 roku 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 
 

_________ ● _________ 

 

● Zaproszenie do złożenia ofert w konkursie na Zespół Zarządzający Projektem 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" ogłasza konkurs na stanowiska w Zespole 

Zarządzającym Projektem, w ramach projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny 

gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody 

http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/208.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/209.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/210.pdf
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zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

11.05.2014 

 

Załączniki: 

Ogłoszenie  

 
_________ ● _________ 

 

● Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę materiałów papierniczych 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" ogłasza nabór ofert na: "Dostawę materiałów 

papierniczych" w ramach realizacji projektu Ochrona rodzimej flory przed gatunkami 

roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 "Ostoja Wigierska", "Sandr Brdy" 

i "Roztocze Środkowe", współfinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej 

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 

stowcip@gmail.com 

5.05.2014 

 

Załączniki: 

Ogłoszenie  

Formularz ofertowy  
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