
INFORMACJE  
 
 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na "dostawę 70 kpl materiałów 
konferencyjnych" 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze wykonawcy usługi 
polegającej na dostawie 70 kpl materiałów konferencyjnych, w ramach realizacji projektu 
"Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce", 
współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE+, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie). 
Ocenę nadesłanych ofert dokonano w dniu 13.05.2016 r. o godzinie 15:15 w biurze 
projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się 
kryterium ceny. W przetargu została złożona jedna oferta:  

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto w 

PLN 

1. Szulc - Trading Małgorzata Szulc, ul. M. Konopnickiej 8, 
16-400 Suwałki 4200,00 

 
Złożona oferta spełnia wymogi stawiane przez Zamawiającego i nie przekracza kwoty, jaką 
Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający postanowił przyjąć ofertę 
firmy Szulc - Trading Małgorzata Szulc, ul. M. Konopnickiej 8, 16-400 Suwałki i podpisać z nią umowę 
na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana 
z Oferentem w najbliższych dniach. 
15.05.2016 r. 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

 
 

_________ ● _________ 
 
 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na "Wydanie kalendarza i dodruk pakietów 
edukacyjnych" 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze wykonawcy usługi 
polegającej na wydaniu kalendarza w formacie A3, objętości 13 kart i nakładzie 2500 
egz. oraz dodruku pakietów edukacyjnych w nakładzie 9 tys. egz. Projekt jest 
współfinansowany ze środków instrumentu finansowego UE LIFE+, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie). 
Ocenę nadesłanych ofert dokonano w dniu 10.05.2016 r. o godzinie 15:15 w biurze 
projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się 
kryterium ceny. W przetargu została złożona jedna oferta:  

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto w 

PLN 

1. 
Petit Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka 
Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin, e-mail: 
biuro@petit.lublin.pl 

47 232,00 



 
Złożona oferta spełnia wymogi stawiane przez Zamawiającego i nie przekracza kwoty, jaką 
Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający postanowił przyjąć ofertę 
firmy Petit Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-
210 Lublin i podpisać z nią umowę na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa na realizację 
zamówienia zostanie podpisana z Oferentem w najbliższych dniach. 
11.05.2016 r. 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

 
 

_________ ● _________ 
 
 
● Zaproszenie do złożenia ofert na "dostawę 70 kpl materiałów 
konferencyjnych" 
 
Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” zaprasza do złożenia ofert na dostawę 70 kpl 
materiałów konferencyjnych, w ramach realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach 
Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), 
współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
5.05.2016 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
 

_________ ● _________ 
 
 
● Zaproszenie do złożenia ofert na "wydanie kalendarza i dodruk pakietów 
edukacyjnych" 
 
Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” zaprasza do złożenia ofert na wydanie kalendarza 
i dodruk pakietów edukacyjnych, w ramach realizacji projektu "Ochrona płazów na 
obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), 
współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
1.05.2016 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
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Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5  
 

_________ ● _________ 
 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na "Opracowanie i wydanie Raportu z 
realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-
wschodniej Polsce" (Raport laika)" 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze wykonawcy usługi 
polegającej na wykonaniu opracowaniu merytorycznym Raportu z przebiegu realizacji 
projektu LIFE12 NAT/PL/00063 (tekst w języku polskim i angielskim, z barwnymi 
fotografiami) oraz jego wydaniu w wersji papierowej (parametry techniczne 
wydawnictwa: format B5, 4+4 na papierze offset 120 g; okładka: karton 250 g, folia 
matowa, 4+4, drutem 2 zszywki, nakład 500 egz.; prace obejmują łamanie, proj. 
typograf. i druk i oprawę) oraz elektronicznej na płytach CD (plik w formacie pdf, nakład 
50 szt., płyta w kopercie z nadrukiem tytułu i logotypami).Projekt jest współfinansowany 
ze środków instrumentu finansowego UE LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie). 
Ocenę nadesłanych ofert dokonano w dniu 26.02.2016 r. o godzinie 15:15 w biurze 
projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się 
kryterium ceny. Zaproszenie ofertowe wysłano do trzech potencjalnych wykonawców. 
W odpowiedzi zostały złożone następujące oferty:  

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto w 

PLN 

1. Artur Girzelski Comernet Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 24, 20-150 
Lublin, e-mail: a.girzelski@comernet.pl 12600,00 

2. 
Petit Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka 
Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin, e-mail: 
biuro@petit.lublin.pl 

12000,00 

3. Drukarnia Punktgraf II St. Kliczka P. Kliczka, ul. Łęczyńska 51, 
20-313 Lublin, e-mail: punktgraf2@wp.pl 12500,00 

 
Złożone oferta spełniają wymogi stawiane przez Zamawiającego i nie przekraczają kwoty, jaką 
Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający postanowił przyjąć ofertę 
firmy Petit Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-
210 Lublin, jako najkorzystniejszą cenowo, i podpisać z nim umowę na realizację przedmiotu 
zamówienia. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem w najbliższych dniach. 
27.02.2016 r. 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

 
 

_________ ● _________ 
 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na "Wykonanie oceny wpływu działań 
przeprowadzonych w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000063 na lokalną 
gospodarkę i społeczeństwo" 
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Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze wykonawcy usługi 
polegającej na wykonaniu oceny wpływu działań przeprowadzonych w ramach projektu 
LIFE12 NAT/PL/000063 na lokalną gospodarkę i społeczeństwo" (projekt jest 
współfinansowany ze środków instrumentu finansowego UE LIFE+, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie). 
Ocenę nadesłanych ofert dokonano w dniu 19.02.2016 r. o godzinie 15:15 w biurze 
projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się 
kryterium ceny. W przetargu zostały złożone następujące oferty:  

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto w 

PLN 

1. Jarosław Rżany, Płociczno-Osiedle 75, 16-402 Suwałki 9 600,00 

 
Złożona oferta spełnia wymogi stawiane przez Zamawiającego i nie przekracza kwoty, jaką 
Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający postanowił przyjąć ofertę 
Jarosława Rżanego i podpisać z nim umowę na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa na 
realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem w najbliższych dniach. 
20.02.2016 r. 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

 
 

_________ ● _________ 
 
 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na zorganizowaniu trzydniowej konferencji 
dla 65 osób 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze wykonawcy usługi 
polegającej na zorganizowaniu trzydniowej konferencji dla 65 osób w ramach projektu 
"Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 
NAT/PL/000063). Ocenę nadesłanych ofert dokonano w dniu 15.02.2016 r. o godzinie 
15:15 w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy wyborze ofert Zamawiający 
kierował się kryterium ceny. W przetargu zostały złożone następujące oferty:  

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto w 

PLN 

1. 
Wigierski Ośrodek Turystyczno - Wypoczynkowy 
Głowacki spółka jawna Gawrych Ruda 39B, 16-402 
Suwałki, NIP 844-234-99-56 

47 800,00 

 
Złożona oferta spełnia wymogi stawiane przez Zamawiającego i nie przekracza kwoty, jaką 
Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający postanowił przyjąć ofertę 
Wigierskiego Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie i podpisać z nim umowę na 
realizację przedmiotu zamówienia. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem w 
najbliższych dniach. 
16.02.2016 r. 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

 
 

_________ ● _________ 



 
 
● Zaproszenie do złożenia ofert na "Wykonanie oceny wpływu działań 
przeprowadzonych w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000063 na lokalną 
gospodarkę i społeczeństwo" 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na wykonanie oceny 
wpływu działań przeprowadzonych w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000063 na lokalną 
gospodarkę i społeczeństwo" (projekt jest współfinansowany ze środków instrumentu 
finansowego UE LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie). 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
11.02.2016 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
 
 

_________ ● _________ 
 

Komunikat I 
Konferencja pt. „Płazy – znaczenie, zagrożenia i ochrona”. 

1-3 czerwca 2016 roku  
 
 

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji projektu: „Ochrona płazów na 
obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” LIFE12 NAT/PL000063, 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie. 
 
Organizatorzy: Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", Wigierski Park Narodowy 

Miejsce obrad: Wigierski Park Narodowy 

Komitet organizacyjny: przewodnicząca – dr Anna Krzysztofiak, sekretarz: dr Lech 
Krzysztofiak, członkowie: mgr inż. Aleksandra Mackiewicz, mgr Maciej Romański. 
 
Organizatorzy mają zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą dotychczasowym 
doświadczeniom w czynnej ochronie i monitoringu płazów oraz działaniach edukacyjnych, 
wspierających ochronę płazów.  

Program ramowy:  

1 czerwca – zakwaterowanie uczestników konferencji, 14:00 - obiad, 16:00 - otwarcie 
konferencji, sesja referatowa 

2 czerwca – sesja referatowa, sesja posterowa 

3 czerwca - sesja terenowa, sesja referatowa, dyskusja, zakończenie konferencji. 

4 czerwca – śniadanie, wykwaterowanie uczestników Konferencji. 
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Organizatorzy zapewniają bezpłatne materiały konferencyjne, noclegi i wyżywienie. 

Formy wystąpień: referat - wystąpienie do 15-25 minut, poster.  

Zgłoszenia: Zgłoszenia należy przesłać do 31 marca 2016 r., pocztą tradycyjną lub 
elektroniczną – karta zgłoszeniowa w załączeniu. Liczba miejsc ograniczona. 

Kontakt: Anna Krzysztofiak, tel. 502 311 257, krzysztofiak.anna@gmail.com lub 
Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Krzywe 62b, 16-402 Suwałki, tel. 87 569 10 28 i 
Lech Krzysztofiak 87 56 32 561, 502 47 87 20, stowcip@gmail.com 

Komunikat II, ze szczegółowymi informacjami o lokalizacji i programie Konferencji, 
zostanie przesłany w połowie kwietnia 2016 roku osobom, które zgłoszą swój udział.  

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Dr Anna Krzysztofiak 

 

Sekretarz 

Dr Lech Krzysztofiak 

 
Do pobrania: 
Karta zgłoszenia  
 

 

_________ ● _________ 
 
● Zaproszenie do złożenia ofert na organizację trzydniowej konferencji dla 65 
osób 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi 
polegającej na przygotowaniu sali konferencyjnej oraz zorganizowaniu noclegów i 
wyżywienia dla 65 osób podczas konferencji w dniach 1-3 czerwca 2016 roku w ramach 
projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" 
(LIFE12 NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE 
LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
5.02.2016 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
 

_________ ● _________ 
 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonania audytu projektu 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze wykonawcy audytu projektu 
"Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 
NAT/PL/000063). Ocenę nadesłanych ofert dokonano w dniu 29.01.2016 r. o godzinie 
15:15 w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy wyborze ofert Zamawiający 
kierował się kryterium ceny. W przetargu zostały złożone następujące oferty:  

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto w 

PLN 
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1. 
Konsorcjum: Audit Lab Sp. z o.o. (lider), DPC A. 
Danylczenko i Spółka Sp. J. (partner), ul. Armii Krajowej 
15/7, 45-071 Opole 

9 833,85 

 
Złożona oferta spełnia wymogi stawiane przez Zamawiającego i nie przekracza kwoty, jaką 
Zamawiający  przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający postanowił przyjąć ofertę 
konsorcjum Audit Lab Sp. z o.o. (lider), DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J. (partner), ul. Armii Krajowej 
15/7, 45-071 Opole i podpisać z nim umowę na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa na realizację 
zamówienia zostanie podpisana z Oferentem w najbliższych dniach. 
 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

 
 

_________ ● _________ 
 
● Zaproszenie do złożenia ofert na audytu projektu 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na wykonanie audytu 
projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" 
(LIFE12 NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE 
LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
17.01.2016 
 
Załączniki: 
SIWZ  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
 

_________ ● _________ 
 
● Zawiadomienie o rozstrzygnięciu Konkursu na stanowisko Kierownika 
finansowego projektu 
 
Dotyczy ofert złożonych w Konkursie na stanowisko Kierownika finansowego, w ramach 
realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej 
Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków instrumentu 
finansowego UE LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze Kierownika finansowego 
projektu, zastępującego osobę dotychczas sprawującą tę funkcję. Ocenę nadesłanych 
ofert dokonano w dniu 7.08.2015 r. o godzinie 15:30 (etap pierwszy Konkursu) oraz w 
dniu 8.08.2015 r. (etap drugi Konkursu) w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. 
W Konkursie zostały złożone następujące oferty:  

Nr 
oferty Imię i nazwisko oraz adres 
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1. Jowita Karmiłowicz, ul. Słoneczna 7/4, 16-404 Jeleniewo 

 
Oferta kandydata na Kierownika finansowego projektu spełniała wymagania stawiane 
przez Zamawiającego w Konkursie.  

Zamawiający postanowił przyjąć ofertę Jowity Karmiłowicz i powierzyć jej pełnienie 
funkcji Kierownika finansowego projektu LIFE12 NAT/PL/000063 od 1 września 2015 r. 
Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem w najbliższych dniach. 

 
Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
● Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika finansowego projektu 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika 
finansowego, w ramach realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w 
północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków 
instrumentu finansowego UE LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie. 
30.07.2015 
 
Załączniki: 
Ogłoszenie  
 

Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Agnieszka Zackiewicz 

_________ ● _________ 
 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonania i zainstalowania w terenie 
tablic informacyjno-edukacyjnych 
 
Dotyczy ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu o 
wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 EURO, o którym mowa w art. 701 – 705 Kodeksu 
Cywilnego, zgodnie z trybem i zasadami zawierania umów nie objętych zakresem 
stosowania ustawy PZP, wdrożonych na potrzeby realizacji projektu "Ochrona płazów na 
obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), 
wynikających z wewnętrznych procedur zawierania umów właściwych dla Stowarzyszenia 
„Człowiek i Przyroda”.  
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze wykonawcy, który wykona 6 
szt. drewnianych stelaży tablic oraz opracuje pod względem merytorycznym i graficznym 
plansze (tablice) informacyjno-edukacyjnych, dotyczące ochrony płazów przy szlakach 
komunikacyjnych oraz zainstaluje tablice w terenie. Ocenę nadesłanych ofert dokonano w 
dniu 19.06.2015 r. o godzinie 15:15 w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy 
wyborze ofert Zamawiający kierował się kryterium ceny. W przetargu zostały złożone 
następujące oferty:  

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto w 

PLN 

http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/285.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/27.pdf


1. RICOLAND DOM, Górscy s. c. ul. Papiernia 4E, 16-400 
Suwałki 22 000,00 

 
Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu LIFE12 NAT/PL/000063 
Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 23 067,95 zł 
brutto. 

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, spełniające wymagania stawiane przez 
Zamawiającego i nieprzekraczająca kwoty przeznaczonej na to zadanie.  

Zamawiający postanowił przyjąć ofertę firmy RICOLAND DOM, Górscy s. c. ul. Papiernia 
4E, 16-400 Suwałki i podpisać z nią umowę na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa 
na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem w dniu 22.06.2015 r. 

 
Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
 
● Zaproszenie do złożenia ofert na  wykonanie i zainstalowanie w terenie tablic 
informacyjno-edukacyjnych 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na wykonanie i 
zainstalowanie w terenie tablic informacyjno-edukacyjnych, w ramach realizacji projektu 
"Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 
NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE+, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
10.06.2015 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5  
 

_________ ● _________ 
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● Zawiadomienie o rozstrzygnięciu Konkursu na stanowisko Kierownika 
technicznego projektu 



 
Dotyczy ofert złożonych w Konkursie na stanowisko Kierownika technicznego, w ramach 
realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej 
Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków instrumentu 
finansowego UE LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze Kierownika technicznego 
projektu, wchodzącego czasowo (na okres od 11.01.2015 do 30.06.20115) w skład 
Zespołu Zarządzającego Projektem. Ocenę nadesłanych ofert dokonano w dniu 8.01.2015 
r. o godzinie 15:30 (etap pierwszy Konkursu) oraz w dniu 9.01.2015 r. (etap drugi 
Konkursu) w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. W Konkursie zostały złożone 
następujące oferty:  

Nr 
oferty Imię i nazwisko oraz adres 

1. Lech Krzysztofiak, Krzywe 60A, 16-402 Suwałki 

 
Oferta kandydata na Kierownika technicznego projektu spełniała wymagania stawiane 
przez Zamawiającego w Konkursie.  

Zamawiający postanowił przyjąć ofertę Lecha Krzysztofiaka i powierzyć mu pełnienie 
funkcji Kierownika technicznego projektu LIFE12 NAT/PL/000063 w okresie od podpisania 
umowy do 30.06.2015 r. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana 
z Oferentem w najbliższych dniach. 

 
Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Agnieszka Zackiewicz 

 
_________ ● _________ 

 
● Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika technicznego projektu 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika 
technicznego, w ramach realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w 
północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków 
instrumentu finansowego UE LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie. 
30.12.2014 
 
Załączniki: 
Ogłoszenie  
 

Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Agnieszka Zackiewicz 

 
 
 

_________ ● _________ 
 

http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/263.pdf
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● Zawiadomienie o wyborze oferty na "Odtworzenie miejsc rozrodu płazów" 
 
Dotyczy ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu o 
wartości szacunkowej powyżej 30 000,00 EURO, o którym mowa w art. 701 – 705 
Kodeksu Cywilnego, zgodnie z trybem i zasadami zawierania umów nie objętych 
zakresem stosowania ustawy PZP, wdrożonych na potrzeby realizacji projektu "Ochrona 
płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 
NAT/PL/000063), wynikających z wewnętrznych procedur zawierania umów właściwych 
dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”.  
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze wykonawcy, który odtworzy 
siedem zbiorników wodnych o powierzchni 350 m2 każdy. Ocenę nadesłanych ofert 
dokonano w dniu 17.11.2014 r. o godzinie 15:30 w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 
Suwałki. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz terminu 
wykonania usługi. W przetargu zostały złożone następujące oferty:  

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 

brutto w EUR 
Termin 

wykonania 

1. 
Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander 
Daniłowicz, ul. Lipowa 41, 16-402 Suwałki, NIP 844-000-
06-69 

30 952,00 
Do 

16.01.2015 

 
Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu LIFE12 NAT/PL/000063 
Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 31 328,90 EUR 
brutto. 

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, spełniające wymagania stawiane przez 
Zamawiającego i nieprzekraczająca kwoty przeznaczoną na to zadanie - uzyskała ona 
100 pkt.  

Zamawiający postanowił przyjąć ofertę firmy Budownictwo Przyrodnicze DANBUD 
Aleksander Daniłowicz, ul. Lipowa 41, 16-402 Suwałki i podpisać z nią umowę na 
realizację przedmiotu zamówienia. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z 
Oferentem w najbliższych dniach. 

 
Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
 
● Zaproszenie do złożenia ofert na "Odtworzenie miejsc rozrodu płazów" 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na: "Odtworzenie miejsc 
rozrodu płazów", w ramach realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 
2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), współfinansowanego ze 
środków instrumentu finansowego UE LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie. 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
9.11.2014 
 
Załączniki: 
SIWZ  

mailto:stowcip@gmail.com
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Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5  
 

_________ ● _________ 
 
 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie i wdrożenie komputerowej 
bazy danych oraz systemu internetowego do gromadzenia wyników 
monitoringu płazów 
 
Dotyczy ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania 
rynku w formie publicznego zapytania ofertowego, zgodnie z trybem i zasadami 
zawierania umów nie objętych zakresem stosowania ustawy PZP, wdrożonych na 
potrzeby realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-
wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), wynikających z wewnętrznych procedur 
zawierania umów właściwych dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”, w celu wyłonienia 
wykonawcy zadania: "opracowanie i wdrożenie komputerowej bazy danych oraz systemu 
internetowego do gromadzenia wyników monitoringu płazów". 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze wykonawcy, który opracuje i 
wdroży komputerową bazę danych oraz system internetowy do gromadzenia wyników 
monitoringu płazów. Ocenę nadesłanych ofert dokonano w dniu 9.07.2014 r. o godzinie 
15:15 w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy wyborze ofert Zamawiający 
kierował się jedynie kryterium ceny W przetargu zostały złożone następujące oferty:  

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 

brutto w PLN 

1. 
CELO, Łukasz Dopierała 
ul. Agrestowa 61/9, 65-780 Zielona Góra, 
 NIP 929-173-98-60 

8 000,00 

 
Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu LIFE12 NAT/PL/000063 
Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 8 400,00 PLN 
brutto. 

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, spełniające wymagania stawiane przez 
Zamawiającego i nieprzekraczająca kwoty przeznaczoną na to zadanie.  

Zamawiający postanowił przyjąć ofertę firmy CELO, Łukasz Dopierała, ul. Agrestowa 
61/9, 65-780 Zielona Góra i podpisać z nią umowę na realizację przedmiotu zamówienia. 
Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem w najbliższych dniach. 

 
Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
 
● Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie i wdrożenie komputerowej bazy 
danych oraz systemu internetowego do gromadzenia wyników monitoringu 
płazów 
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Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na: "opracowanie i 
wdrożenie komputerowej bazy danych oraz systemu internetowego do gromadzenia 
wyników monitoringu płazów", w ramach realizacji projektu "Ochrona płazów na 
obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), 
współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE+, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
29.06.2014 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
 

_________ ● _________ 
 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na wydanie pakietów edukacyjnych oraz 
mapki ścieżki edukacyjnej 
 
Dotyczy ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania 
rynku w formie publicznego zapytania ofertowego, zgodnie z trybem i zasadami 
zawierania umów nie objętych zakresem stosowania ustawy PZP, wdrożonych na 
potrzeby realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-
wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), wynikających z wewnętrznych procedur 
zawierania umów właściwych dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”, w celu wyłonienia 
wykonawcy zadania: "Wydanie pakietów edukacyjnych oraz mapki ścieżki edukacyjnej". 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze wykonawcy, który wyda 
pakiety edukacyjne oraz mapki ścieżki edukacyjnej. Ocenę nadesłanych ofert dokonano w 
dniu 17.06.2014 r. o godzinie 15:15 w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy 
wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny W przetargu zostały 
złożone następujące oferty:  

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 

brutto w PLN 

1. Petit-Skład-Druk-Oprawa, Wojciech Guz i Wspólnicy - Spółka Komandytowa, 
ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin, NIP 712-010-54-26 25 953,00 

 
Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu LIFE12 NAT/PL/000063 
Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 25 600,00 PLN 
brutto. 

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, spełniające wymagania stawiane przez 
Zamawiającego i tylko nieznacznie przekraczająca kwoty przeznaczoną na to zadanie.  

Zamawiający postanowił przyjąć ofertę firmy Petit-Skład-Druk-Oprawa, Wojciech Guz 
i Wspólnicy - Spółka Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin i podpisać z nią 
umowę na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa na realizację zamówienia zostanie 
podpisana z Oferentem do 25 czerwca  2014 roku. 

 
Prezes Zarządu 
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Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
● Zaproszenie do złożenia ofert w na wydanie pakietów edukacyjnych oraz 
mapki ścieżki edukacyjnej 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na: "wydanie pakietów 
edukacyjnych oraz mapki ścieżki edukacyjnej", w ramach realizacji projektu "Ochrona 
płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 
NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE+, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
8.06.2014 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5  
 

_________ ● _________ 
 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę cateringową podczas szkoleń i 
warsztatów 
 
Dotyczy ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania 
rynku w formie publicznego zapytania ofertowego na: "usługę cateringową podczas 
szkoleń i warsztatów", w ramach realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach 
Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), 
współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE+, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze wykonawcy usługi "usługa 
cateringowa podczas szkoleń i warsztatów". Ocenę nadesłanych ofert dokonano w dniu 
20.05.2014 r. o godzinie 15:15 w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy 
wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny W przetargu zostały 
złożone następujące oferty:  

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 

brutto w PLN 

1. Catering Podlaski Eugeniusz Jaśkiewicz ul. Olecka 4, 16-400 
Suwałki 14 100,00 

Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu LIFE12 NAT/PL/000063 
Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 16 000,00 PLN 
brutto. 
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Złożona oferta spełnia wymogi stawiane przez Zamawiającego. Cena oferty nie 
przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację całego 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający postanowił przyjąć ofertę firmy Catering Podlaski 
Eugeniusz Jaśkiewicz, ul. Olecka 4, 16-400 Suwałki i podpisać z nią umowę na realizację 
przedmiotu zamówienia. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z 
Oferentem 30 maja 2014 roku. 

 
Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
● Zaproszenie do złożenia ofert w na usługę cateringową podczas szkoleń i 
warsztatów 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na: "usługę cateringową 
podczas szkoleń i warsztatów", w ramach realizacji projektu "Ochrona płazów na 
obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), 
współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE+, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
12.05.2014 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
 

_________ ● _________ 
 
● Zawiadomienie o wyborze ofert na "Przeprowadzenie cyklu zajęć 
edukacyjnych i szkoleń oraz warsztatów" 
 
Dotyczy ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania 
rynku w formie publicznego zapytania ofertowego, zgodnie z trybem i zasadami 
zawierania umów nie objętych zakresem stosowania ustawy PZP, wdrożonych na 
potrzeby realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-
wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), wynikających z wewnętrznych procedur 
zawierania umów właściwych dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”, w celu wyłonienia 
wykonawców zadania: "Przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych i szkoleń oraz 
warsztatów". 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze wykonawców zadania: 
"Przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych i szkoleń oraz warsztatów". Ocenę 
nadesłanych ofert dokonano w dniu 11.04.2014 r. w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 
Suwałki. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny. W 
postepowaniu zostały złożone następujące oferty:  

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Część 1 wartość Część 2 wartość 
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brutto w PLN brutto w PLN 

1. Aleksandra Mackiewicz, 
Krzywe 76, 16-402 Suwałki 9 880,00 - 

2. Katarzyna Łukowska, 
Stary Folwark 44, 16-402 Suwałki 9 880,00 - 

3. Marek Maciantowicz, 
ul. I. Krasickiego 26/12, 65-512 Zielona Góra - 9 000,00 

4. Mariusz Rybacki, 
ul. Nowa 1/2, 64-800 Chodzież - 9 000,00 

 
Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu LIFE12 NAT/PL/000063 
Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę: 

Część 1: 19 762,49 PLN brutto (dwóch wykonawców) 
Część 2: 18 011,38 PLN brutto (dwóch wykonawców) 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty i wszystkie spełniły wymogi postawione w 
zapytaniu ofertowym. Na poszczególne części zamówienia wpłynęło po dwie oferty, każda 
na udział jednego prelegenta i łącznie nie przekroczyły kwoty przeznaczonej na realizację 
danej części zamówienia. 
 

Kierując się kryterium ceny dla poszczególnych zadań wybrano wykonawców: 
Część 1: Aleksandrę Mackiewicz, Krzywe 76, 16-402 Suwałki oraz 

Katarzynę Łukowską, Stary Folwark 44, 16-402 Suwałki 
Część 2: Marka Maciantowicza, ul. I. Krasickiego 26/12, 65-512 Zielona Góra 

Mariusza Rybackiego, ul. Nowa 1/2, 64-800 Chodzież 

Umowy na realizację poszczególnych części zamówienia zostaną podpisane do 
18.04.2014 roku. 

 
Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
 

_________ ● _________ 
 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na "Wykonanie gry wielkoformatowej oraz 
druk plansz edukacyjnych" 
 
Dotyczy ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania 
rynku w formie publicznego zapytania ofertowego, zgodnie z trybem i zasadami 
zawierania umów nie objętych zakresem stosowania ustawy PZP, wdrożonych na 
potrzeby realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-
wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), wynikających z wewnętrznych procedur 
zawierania umów właściwych dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”, w celu wyłonienia 
wykonawcy zadania: "Wykonanie gry wielkoformatowej oraz druk plansz edukacyjnych". 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze wykonawcy gry 
wielkoformatowej oraz druku plansz edukacyjnych. Ocenę nadesłanych ofert dokonano w 
dniu 9.03.2014 r. o godzinie 7:45 w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy 
wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny W przetargu zostały 
złożone następujące oferty:  

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Data wpływu 

oferty 
Cena oferty 

brutto w PLN 



1. 
Polskie Gry Planszowe "BOCIEK" s.c. Marek Oczkowski, 
Paweł Kołodziejski, ul. Węgierska 7, 30-535 Kraków 04.04.2014 11 242,20 

2. 
Formacja Raster, Andrzej Busłowski, Dobrzyniewo 
Fabryczne ul. Królewska 47 16-002 Dobrzyniewo Duże 07.04.2014 6 650,00 

 
Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu LIFE12 NAT/PL/000063 
Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 14 500,00 PLN 
brutto. 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, spełniające wymagania stawiane przez 
Zamawiającego i żadna z nich nie przekroczyła kwoty przeznaczonej na to zadanie. 
Oferent nr 2 - Formacja Raster, Andrzej Busłowski, Dobrzyniewo Fabryczne ul. Królewska 
47, 16-002 Dobrzyniewo Duże w trakcie postępowania w dniu 09.04.2014 r. o godz. 
10:32 wycofał swoją ofertę.  

Kierując się założeniami postępowania oraz kryterium ceny wybrano wykonawcę nr 1 
firmę Polskie Gry Planszowe "BOCIEK" s. c. Marek Oczkowski, Paweł Kołodziejski, ul. 
Węgierska 7, 30-535 Kraków. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana do 15 
kwietnia 2014 roku. 

 
Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
● Zaproszenie do złożenia ofert w celu wyłonienia wykonawcy, który wykona 
grę wielkoformatową oraz wydrukuje plansze edukacyjne 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na: "wykonanie gry 
wielkoformatowej oraz druk plansz edukacyjnych", w ramach realizacji projektu "Ochrona 
płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 
NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE+, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
 

_________ ● _________ 
 
● Zaproszenie do złożenia ofert w celu wyłonienia wykonawców, którzy 
przeprowadzą cykl zajęć edukacyjnych i szkoleń oraz warsztatów 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na: "przeprowadzenie 
cyklu zajęć edukacyjnych i szkoleń oraz warsztatów", w ramach realizacji projektu 
"Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 
NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE+, 
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Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5  
 

_________ ● _________ 
 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę 20 kompletów przenośnych 
barier naprowadzających dla płazów 
 
Dotyczy ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu, 
o którym mowa w art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z trybem i zasadami 
zawierania umów nie objętych zakresem stosowania ustawy PZP, wdrożonych na 
potrzeby realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-
wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), wynikających z wewnętrznych procedur 
zawierania umów właściwych dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”, w celu wyłonienia 
wykonawcy 20 kompletów przenośnych barier naprowadzających dla płazów. 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze wykonawcy przenośnych 
barier naprowadzających dla płazów. Ocenę nadesłanych ofert dokonano w dniu 
7.03.2014 r. o godzinie 7:45 w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy 
wyborze ofert Zamawiający kierował się kryterium ceny - 80% oraz wagi pojedynczego 
zestawu barier - 20%. W przetargu zostały złożone następujące oferty:  

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 
w PLN 

Waga 
jednego 

zestawu w 
kg 

1. 
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa 
"PLANPOL 1" Andrzej Wiśniewki, ul. Wylotowa 7A, 
27-200 Starachowice 

135 792,00 92,5 kg 

2 EcoeXpert Spółka z o. o., ul. Lipowa 41, 16-400 
Suwałki 114 420,00 102 kg 

 
Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 140 000,00 PLN. 
W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty spełniające wymagania stawiane przez 
Zamawiającego. Kierując się przyjętymi kryteriami oceny poszczególnym ofertom 
przyznano następujące ilości punktów: 
 

Lp. Oferenci Kryterium 
cena 

Kryterium 
waga 

Suma 
punktów 

1. 
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa 
"PLANPOL 1" Andrzej Wiśniewki, ul. 
Wylotowa 7A, 27-200 Starachowice 

67,4 pkt. 20,0 pkt. 87,4 

mailto:stowcip@gmail.com
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/171.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/172.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/173.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/174.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/175.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/176.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/27.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/29.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/30.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/31.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/31.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/31.pdf


2 EcoeXpert Spółka z o. o., ul. Lipowa 41, 
16-400 Suwałki 80,0 pkt. 18,1 pkt. 98,1 

 
Spośród ocenianych ofert najkorzystniejszą (z największą ilością punktów) okazała się 
oferta Spółki z o. o. EcoeXpert z Suwałk. Zamawiający postanowił zatem podpisać 
umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia z EcoeXpert Spółka z o. o., ul. Lipowa 41, 
16-400 Suwałki w dniu 8 marca 2014 roku.  
 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
● Zawiadomienie o wyborze ofert na "Opracowanie pakietów edukacyjnych, 
plansz edukacyjnych oraz koncepcji gry wielkoformatowej" 
 
Dotyczy ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania 
rynku w formie publicznego zapytania ofertowego, zgodnie z trybem i zasadami 
zawierania umów nie objętych zakresem stosowania ustawy PZP, wdrożonych na 
potrzeby realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-
wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), wynikających z wewnętrznych procedur 
zawierania umów właściwych dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”, w celu wyłonienia 
wykonawcy opracowania pakietów edukacyjnych, plansz edukacyjnych oraz koncepcji gry 
wielkoformatowej. 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia, że w dniu 7.03.2014 r. o godzinie 
7:30 w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki, dokonano oceny ofert nadesłanych 
w ramach prowadzonego postępowania. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się 
jedynie kryterium ceny. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:  

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 
w PLN 

1. Joanna Adamczewska, Krzywe 24, 16-402 
Suwałki, NIP 844-185-58-06 17 900,00 

 
Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu LIFE12 NAT/PL/000063 
Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył łącznie kwotę 18 344,92 
PLN.  
Złożona oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego, w związku z czym 
Zamawiający postanowił podpisać umowy z wybranym wykonawcą w dniu 8 marca 2014 
roku.  
 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
● Zawiadomienie o wyborze ofert na prowadzenie monitoringu efektów 
ekologicznych działań ochronnych 
 
Dotyczy ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu, 
o którym mowa w art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z trybem i zasadami 
zawierania umów nie objętych zakresem stosowania ustawy PZP, wdrożonych na 
potrzeby realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-



wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), wynikających z wewnętrznych procedur 
zawierania umów właściwych dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”, w celu wyłonienia 
wykonawców monitoringu efektów ekologicznych działań ochronnych. 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze wykonawców monitoringu 
efektów ekologicznych działań ochronnych. Oceny nadesłanych ofert dokonano w dniu 
4.03.2014 r. o godzinie 7:30 w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy 
wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny. W przetargu zostały 
złożone następujące oferty:  

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 
w PLN 

1. Aleksandra Mackiewicz, Krzywe 76, 16-402 
Suwałki 38 000,00 

2 Joanna Bednarek, Osada Lipowo, 16-503-
Krasnopol 38 000,00 

 
Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu LIFE12 NAT/PL/000063 
Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył łącznie kwotę 83 386,00 
PLN 
W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty spełniające wymagania stawiane przez 
Zamawiającego. Kierując się założeniami postępowania oraz kryterium ceny wybrano obu 
Wykonawców przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający postanowił 
podpisać umowy z wybranymi wykonawcami w ciągu najbliższych dni.  
 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę sprzętu - odbiorników GPS, 
laptopów i aparatów fotograficznych 
 
Dotyczy ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu, 
o którym mowa w art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z trybem i zasadami 
zawierania umów nie objętych zakresem stosowania ustawy PZP, wdrożonych na 
potrzeby realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-
wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), wynikających z wewnętrznych procedur 
zawierania umów właściwych dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”, w celu wyłonienia 
dostawcy sprzętu - odbiorników GPS, laptopów i aparatów fotograficznych. 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze dostawcy sprzętu - 
odbiorników GPS, laptopów i aparatów fotograficznych. Oceny nadesłanych ofert 
dokonano w dniu 25.02.2014 r. o godzinie 7:30 w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 
Suwałki. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny. 
W przetargu zostały złożone następujące oferty:  

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 
w PLN 

1. Centrum Informatyki ZETO S.A., 
ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok 66 543,00 

2 Adesco Sp. z o.o. 
ul. Lucyny Herc 28, 20-328 Lublin 75 579,20 



3 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak 
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów 70 356,00 

4 www.Actiwa.pl,  ul. Grabieniec 18/49, 
91-149 Łódź 70 971,00 

 
Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu LIFE12 NAT/PL/000063 
Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 72 962,75 PLN 
W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Oferta nr 2 przekroczyła kwotę 
przeznaczoną na to zadanie, natomiast ofertę nr 3 uznano za nieważną. Pozostałe oferty 
spełniały wymogi postawione przez Zamawiającego. Kierując się kryterium ceny wybrano 
Wykonawcę nr 1: Centrum Informatyki ZETO S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok. W 
związku z powyższym Zamawiający postanowił podpisać umowę z wybranym Wykonawcą 
na realizację przedmiotu zamówienia.  
Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana w dniu 28 lutego 2014 roku. 
 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie i wydanie 50 kompletów 
materiałów informacyjno-edukacyjnych 
 
Dotyczy ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu, 
o którym mowa w art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z trybem i zasadami 
zawierania umów nie objętych zakresem stosowania ustawy PZP, wdrożonych na 
potrzeby realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-
wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), wynikających z wewnętrznych procedur 
zawierania umów właściwych dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”, w celu wyłonienia 
wykonawcy usługi "Opracowanie i wydanie 50 kompletów materiałów informacyjno-
edukacyjnych". 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze dostawcy usługi 
"Opracowanie i wydanie 50 kompletów materiałów informacyjno-edukacyjnych". Oceny 
nadesłanych ofert dokonano w dniu 25.02.2014 r. o godzinie 8:00 w biurze projektu 
Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie 
kryterium ceny. W przetargu zostały złożone następujące oferty:  

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 
w PLN 

1. Marek Maciantowicz, ul. I. Krasickiego 26/12, 
65-512 Zielona Góra 36 000,00 

 
Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu LIFE12 NAT/PL/000063 
Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 54200,90 PLN. 
W wyznaczonym terminie wpłynęły tylko 1 oferty, która spełniała wymogi postawione 
w zawiadomieniu o przetargu. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający postanowił 
przyjąć ofertę Wykonawcy Marka Maciantowicza (ul. I. Krasickiego 26/12, 65-512 Zielona 
Góra) i podpisać z nim umowę na realizację przedmiotu zamówienia.  
Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana w dniu 3 marca 2014 roku. 
 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 



Lech Krzysztofiak 
 

_________ ● _________ 
 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na "Świadczenie usług projektanta/inżyniera 
ds. budowlanych, budowlańca i herpetologa w zespole projektującym 
rozwiązania techniczne chroniące płazy przed tzw. pułapkami 
antropogenicznymi" 
 
Dotyczy ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu, 
o którym mowa w art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z trybem i zasadami 
zawierania umów nie objętych zakresem stosowania ustawy PZP, wdrożonych na 
potrzeby realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-
wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), wynikających z wewnętrznych procedur 
zawierania umów właściwych dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”, w celu wyłonienia 
dostawcy usługi: "Świadczenie usług projektanta/inżyniera ds. budowlanych, budowlańca 
i herpetologa w zespole projektującym rozwiązania techniczne chroniące płazy przed tzw. 
pułapkami antropogenicznymi". 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze dostawcy usługi: 
"Świadczenie usług projektanta/inżyniera ds. budowlanych, budowlańca i herpetologa w 
zespole projektującym rozwiązania techniczne chroniące płazy przed tzw. pułapkami 
antropogenicznymi". Oceny nadesłanych ofert dokonano w dniu 25.02.2014 r. o godzinie 
8:15 w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy wyborze ofert Zamawiający 
kierował się jedynie kryterium ceny. W przetargu zostały złożone następujące oferty:  

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena oferty 
w PLN 

(Część I) 

Cena oferty 
w PLN 

(Część II) 

Cena oferty 
w PLN 

(Część III) 

1. 
Budownictwo Przyrodnicze DANBUD 
Aleksander Daniłowicz, ul. Lipowa 41, 
16-400 Suwałki 

25000,00 77500,00 8000,00 

 
Wpłynęła tylko 1 oferta, która spełniała wymogi postawione w zawiadomieniu o 
przetargu. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
realizację całego przedmiotu zamówienia, która wynosi 112 737,87 PLN. Zamawiający 
postanowił przyjąć ofertę firmy Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander 
Daniłowicz (ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki) i podpisać z nią umowę na realizację 
przedmiotu zamówienia.  
Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana do dnia 3 marca 2014 roku. 
 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
● Monitoring 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na: "prowadzenie 
monitoringu efektów ekologicznych działań ochronnych", w ramach realizacji projektu 
"Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 
NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE+, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 



Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
 

_________ ● _________ 
 
● Dostawa 20 kompletów przenośnych barier naprowadzających dla płazów 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do ponownego złożenia ofert na: 
"dostawę 20 kompletów przenośnych barier naprowadzających" w ramach realizacji 
projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" 
(LIFE12 NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE 
LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

UWAGA 
W rozdziale III ust. 1 Zamawiający dodał następujący zapis: 
W celu umożliwienia dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania warunków 
związanych z łatwością montażu barier przenośnych oraz ich stabilności Oferenci 
zobowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu po jednym egzemplarzu słupków 
montażowych oraz szpilek, jakie zostaną użyte do ich produkcji. 
 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
 

_________ ● _________ 
 
● Opracowanie pakietów edukacyjnych, plansz edukacyjnych oraz koncepcji gry 
wielkoformatowej 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na: "opracowanie 
pakietów edukacyjnych, plansz edukacyjnych oraz koncepcji gry wielkoformatowej", w 
ramach realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-
wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków 
instrumentu finansowego UE LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie. 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
 
Załączniki: 

mailto:stowcip@gmail.com
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/121.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/122.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/123.pdf
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Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5  
 

_________ ● _________ 
 
● Protokół z otwarcia ofert na dostawę 20 kompletów przenośnych barier 
naprowadzających dla płazów 
 
25 lutego 2014 roku w Biurze Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" Krzywe 62B, 16-402 
Suwałki o godz. 7:30 dokonano otwarcia ofert na "Dostawę 20 kompletów przenośnych 
barier naprowadzających dla płazów", złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z trybem i 
zasadami zawierania umów nie objętych zakresem stosowania ustawy PZP, wdrożonych 
na potrzeby realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-
wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), wynikających z wewnętrznych procedur 
zawierania umów właściwych dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”.  
W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 ofert, a ich zestawienie przedstawiono w poniższej 
tabeli. 
 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 
w PLN 

1. 
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa PLANPOL 
1 Andrzej Wiśniewki, ul. Wylotowa 7A, 
27-200 Starachowice 

149 568,00 

2. EcoeXpert Spółka z o. o., ul. Lipowa 41 
16-400 Suwałki 141 446,00 

 
Sprawdzono kompletność i zgodność złożonych ofert z wymogami przetargu – ceny obu 
złożonych ofert znacznie przekraczały kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na to 
zadanie (70000,00 zł). W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić 
postępowanie. 
 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
● Dostawa sprzętu 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na: "dostawę sprzętu - 
odbiorników GPS, laptopów i aparatów fotograficznych" w ramach realizacji projektu 
"Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 
NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE+, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
 
Załączniki: 

http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/137a.pdf
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Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
 

_________ ● _________ 
 
● Dostawa 20 kompletów przenośnych barier naprowadzających dla płazów 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na: "dostawę 20 
kompletów przenośnych barier naprowadzających" w ramach realizacji projektu "Ochrona 
płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 
NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE+, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
 
UWAGA 
W rozdziale IX. Kryteria oceny ofert dodano informację, że preferowany będzie najniższy 
ciężar jednego kompletu przenośnych barier naprowadzających. 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
 

_________ ● _________ 
 
● Opracowanie i wydanie 50 kompletów materiałów informacyjno-edukacyjnych 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na: "opracowanie i 
wydanie 50 kompletów materiałów informacyjno-edukacyjnych", w ramach realizacji 
projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" 
(LIFE12 NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE 
LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5  
 

_________ ● _________ 
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● Świadczenie usług projektanta/inżyniera ds. budowlanych, budowlańca i 
herpetologa w zespole projektującym rozwiązania techniczne chroniące płazy 
przed tzw. pułapkami antropogenicznymi 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do złożenia ofert na: "Świadczenie usług 
projektanta/inżyniera ds. budowlanych, budowlańca i herpetologa w zespole 
projektującym rozwiązania techniczne chroniące płazy przed tzw. pułapkami 
antropogenicznymi", w ramach realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 
2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), współfinansowanego ze 
środków instrumentu finansowego UE LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie. 
Aby uzyskać załączniki w formacie Word (doc.) proszę o kontakt na adres 
stowcip@gmail.com 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
 

_________ ● _________ 
 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonawcy zestawów modeli płazów 
 
Dotyczy ofert złożonych w ramach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania 
rynku w formie publicznego zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy 
zestawów modeli płazów, w ramach projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 
w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), współfinansowanego ze 
środków instrumentu finansowego UE LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie. 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze Wykonawcy zestawów 
modeli płazów. Oceny nadesłanych ofert dokonano w dniu 5.02.2014 r. o godzinie 8:30 
w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował 
się jedynie kryterium ceny. W przetargu zostały złożone następujące oferty:  

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 
w PLN 

1. KAT CITY ARTE Milena Białas 
ul. Widok 14/10, 40-118 Katowice 36 200,00 

 
Wpłynęła tylko 1 oferta, która spełniała wymogi postawione przez Zamawiającego. Cena 
oferty nie przekraczała kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający postanowił przyjąć ofertę 
firmy KAT CITY ARTE Milena Białas, ul. Widok 14/10, 40-118 Katowice i podpisać z nią 
umowę na realizację przedmiotu zamówienia.  
Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana w dniu 10 lutego 2014 roku. 
 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 
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_________ ● _________ 

 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na wydanie dwóch publikacji 
 
Dotyczy ofert złożonych na wydanie dwóch publikacji, w trybie przetargu, o którym mowa 
w art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z trybem i zasadami zawierania umów nie 
objętych zakresem stosowania ustawy PZP, wdrożonych na potrzeby realizacji projektu 
"Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 
NAT/PL/000063), wynikających z wewnętrznych procedur zawierania umów właściwych 
dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”. 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze Wykonawcy usługi 
o nazwie: „Wydanie dwóch publikacji”. Oceny ofert, dotyczących wydania dwóch 
publikacji dokonano w dniu 1.02.2014 r. o godzinie 9:10 w biurze projektu Krzywe 62B, 
16-402 Suwałki. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny. 
W przetargu zostały złożone następujące oferty:  

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 
w PLN 

1. 
Petit Skład - Druk - Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy 
Spółka Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin 70 631,40 

 
Wpłynęła tylko 1 oferta, która spełniała wymogi postawione w zawiadomieniu 
o przetargu. Cena oferty nie przekraczała kwoty, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający 
postanowił przyjąć ofertę firmy Petit Skład - Druk - Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy 
Spółka Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin i podpisać z nią umowę na 
realizację przedmiotu zamówienia.  
Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana w dniu 3 lutego 2014 roku. 
 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 


