
INFORMACJE O PRZETARGACH 

 

● Zawiadomienie o wyborze oferty na usuwanie niecierpka gruczołowatego 

 

Dotyczy postępowania na "usuwanie roślin obcego pochodzenia - niecierpka 

gruczołowatego w dolinie Czarnej Hańczy", 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. 

"usuwanie niecierpka gruczołowatego". Oceny nadesłanych ofert dokonano w dniu 

27.05.2014 r. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny. W 

wyznaczonym terminie do dnia 26.05.2014 roku do godziny 15:00, wpłynęły 2 oferty:  

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Data wpływu 

oferty 

Cena oferty w 

PLN brutto 

1. 
Paweł Pawłowski "Ekodachy" 

Krasne 35, 16-315 Lipsk 
26.05.2014 253 295,00 

2. 

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander 

Danilowicz, ul. Lipowa 41, 

16-400 Suwałki 

26.05.2014 139 500,00 

 

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 zamówienia przeznaczono kwotę 260 000,00 zł 

brutto. 

Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi postawione w ogłoszeniu o przetargu i żadna 

nie przekroczyła kwoty przeznaczonej na to zadanie Kierując się kryterium ceny wybrano 

wykonawcę Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, ul. Lipowa 

41, 16-400 Suwałki Przewiduje się, że Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie 

podpisana do 6 czerwca 2014 roku. 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 
 

_________ ● _________ 

 

 

● Zawiadomienie o wyborze oferty na wydanie artykułów informacyjno-

promocyjnych 

 

Dotyczy postępowania na "wydanie artykułów informacyjno-promocyjnych", 

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. 

"Wydanie artykułów informacyjno-promocyjnych". Oceny nadesłanych ofert dokonano 

w dniu 21.05.2014 r. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie kryterium 

ceny. W wyznaczonym terminie do dnia 20.05.2014 roku do godziny 15:00, wpłynęły 

3 oferty:  



Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Data wpływu 

oferty 

Cena oferty w 

PLN brutto 

1. 
"S-print 2" Sp. z o.o., 

ul. Techników 5, 40-326 Katowice 
19.05.2014 13 345,50 

2. 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

"Janter" s.c. Sławomir Terlikowska, Marek 

Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 

11-300 Biskupiec 

20.05.2014 7 723,17 

3. 

Petit - skład - druk - oprawa Wojciech Guz i 

Wspólnicy - Spółka Komandytowa 

ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin 

20.05.2014 25 953,00 

 

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 zamówienia przeznaczono kwotę 26 000,00 zł 

brutto. 

Wpłynęły 3 oferty, z których jedna (oferta nr 2) została uznana za nieważną. Pozostałe 

dwie oferty spełniły wymagania postawione w Zaproszeniu do składania ofert. W dniu 

21.05.2014 r. oferta nr 1 została wycofana z postępowania. Pozostała zatem tylko jedna 

oferta (oferta nr 3), którą uznano za najkorzystniejszą - jest to oferta złożona przez Petit 

- skład - druk - oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy - Spółka Komandytowa, ul. Tokarska 

13, 20-210 Lublin. Przewiduje się, że Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie 

podpisana do 30 maja 2014 roku. 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 
 

_________ ● _________ 

 

 

● Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie niecierpka gruczołowatego 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" ogłasza przetarg na: "Usuwanie niecierpka 

gruczołowatego w dolinie Czarnej Hańczy" 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: 

SIWZ  

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2  

Załącznik nr 3  

Załącznik nr 4  

Załącznik nr 5  

Załącznik nr 3  

Załącznik nr 4  

Załącznik nr 5  

 
_________ ● _________ 
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● 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  

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:  
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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 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  

 
_________ ● _________ 

 

● Zawiadomienie o wyborze ofert na "Usuwanie obcych gatunków roślin na 

obszarze Natura 2000 Roztocze Środkowe" 

 

Dotyczy postępowania publicznego na "Usuwanie obcych gatunków roślin na obszarze 

Natura 2000 Roztocze Środkowe ", prowadzonego w ramach projektu Ochrona rodzimej 

flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 "Ostoja 
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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. 

"Usuwanie obcych gatunków roślin na obszarze Natura 2000 Roztocze Środkowe". Oceny 

nadesłanych ofert dokonano w dniu 25.04.2014 r. Przy wyborze ofert Zamawiający 

kierował się jedynie kryterium ceny. W wyznaczonym terminie do dnia 25.04.2014 roku 

do godziny 15:00, wpłynęły 3 oferty:  

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Data 

wpływu 

oferty 

Cena oferty w PLN brutto 

Część I Część II 

1. 

"Prace Wysokościowe" Tomasz 

Bąkowski, 

ul. Asnyka 19/8,  62-800 Kalisz 

25.04.2014 117 720,00 108 000,00 

2. 

Konsorcjum lider: Spółka Cywilna 

Jan Studnicki, Jerzy Surmacz, 

Mariusz Łazorczyk Górecko Stare 38, 

23-460 Józefów; 

partner: Zakład Usług Leśnych 

Tomasz Szawara, Sochy 82, 22-470 

Zwierzyniec 

23.04.2014 - 107 900,00 

3. 

Konsorcjum lider: Zakład Usług 

Leśnych s.c. Janusz i Arkadiusz 

Krupa, Kosobudy 100, 22-470 

Zwierzyniec, 

partner: Zakład Usług Leśnych 

Gontarz Leszek, ul. Rudka 32, 22-

470 Zwierzyniec 

23.04.2014 116 640,00 - 

 

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 całego zadania przeznaczono kwotę 250 000,00 zł 

brutto. 

Wszystkie złożone w terminie oferty spełniły wymogi postawione w ogłoszeniu 

o przetargu. Kierując się kryterium ceny dla poszczególnych zadań wybrano wykonawcę 

na: 

Część I: Konsorcjum - lider - Zakład Usług Leśnych s.c. Janusz i Arkadiusz Krupa, 

Kosobudy 100, 22-470 Zwierzyniec, partner: Zakład Usług Leśnych Gontarz Leszek, ul. 

Rudka 32, 22-470 Zwierzyniec 

Część II: Konsorcjum - lider- Spółka Cywilna Jan Studnicki, Jerzy Surmacz, Mariusz 

Łazorczyk Górecko Stare 38, 23-460 Józefów; Partner - Zakład Usług Leśnych Tomasz 

Szawara, Sochy 82, 22-470 Zwierzyniec. 

 

Umowy na realizację zamówienia w zakresie części I i części II przedmiotowego zadania 

zostaną podpisana do 30 kwietnia 2014 roku. 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 



● Zawiadomienie o wyborze oferty na "Organizację trzydniowego sympozjum 

dla 80 osób" 

 

Dotyczy postępowania publicznego na "Organizację trzydniowego sympozjum dla 80 

osób", 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. 

"Organizację trzydniowego sympozjum dla 80 osób". Oceny nadesłanych ofert dokonano 

w dniu 16.04.2014 r. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie kryterium 

ceny. W wyznaczonym terminie do dnia 16.04.2014 roku do godziny 15:00, wpłynęła 1 

oferta:  

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Data wpływu 

oferty 

Cena oferty w 

PLN brutto 

1. 

Wigierski Ośrodek Turystyczno - 

Wypoczynkowy Głowacki spółka jawna 

Gawrych Ruda 39B, 16-402 Suwałki 

NIP 844-234-99-56 

15.04.2014 56 000,00 

 

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 zadania przeznaczono kwotę 63 000,00 zł brutto. 

Oferta spełniła wymogi postawione w Zaproszeniu do składania ofert i nie przekroczyła 

kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na to zadanie. 

Zamawiający postanowił przyjąć ofertę firmy Wigierski Ośrodek Turystyczno - 

Wypoczynkowy Głowacki spółka jawna Gawrych Ruda 39B, 16-402 Suwałki i podpisać z 

nim umowę. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana do 25 kwietnia 2014 

roku.  

 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 

● Zawiadomienie o wyborze oferty na "świadczenie usługi w zakresie 

konsultacji i nadzoru merytorycznego działań dotyczących obcych gatunków 

roślin" 

 

Dotyczy postępowania publicznego na "świadczenie usługi w zakresie konsultacji 

i nadzoru merytorycznego działań dotyczących obcych gatunków roślin", 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. 

"świadczenie usługi w zakresie konsultacji i nadzoru merytorycznego działań dotyczących 

obcych gatunków roślin". Oceny nadesłanych ofert dokonano w dniu 22.04.2014 r. Przy 



wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny. W wyznaczonym 

terminie do dnia 22.04.2014 roku do godziny 15:00, wpłynęła 1 oferta:  

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Data wpływu 

oferty 

Cena oferty w 

PLN brutto 

1. 
Zygmunt Dajdok, ul. Białowieska 76/2 

54-234 Wrocław 
17.04.2014 12 000,00 

 

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 zadania przeznaczono kwotę 12 000,00 zł brutto. 

Oferta spełniła wymogi postawione w Zaproszeniu do składania ofert i nie przekroczyła 

kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na to zadanie. 

Zamawiający postanowił przyjąć ofertę Pana Zygmunta i podpisać z nim umowę Umowa 

na realizację zamówienia zostanie podpisana do 28 kwietnia 2014 roku.  

 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 

● Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego na: "Wydanie artykułów informacyjno-promocyjnych" 

  

Stowarzyszenie "człowiek i Przyroda" zawiadamia wszystkich oferentów, że unieważnia 

przetarg 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". 

 
_________ ● _________ 

 

● Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie obcych gatunków roślin na 

obszarze Natura 2000 "Roztocze Środkowe" 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" ogłasza przetarg na: "Usuwanie obcych gatunków 

roślin na obszarze Natura 2000 Roztocze Środkowe" 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 

14.04.2014 

 

Załączniki: 

Ogłoszenie  

SIWZ  

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2  

Załącznik nr 3  

Załącznik nr 4  
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Załącznik nr 5  

 
_________ ● _________ 

 

● Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego na: "Usuwanie obcych gatunków roślin na obszarze 

Natura 2000 Roztocze Środkowe" 

  

Stowarzyszenie "człowiek i Przyroda" zawiadamia wszystkich oferentów, że ze względu 

na odmowę podpisania umowy przez oferenta, którego cena na obie części zamówienia 

była najkorzystniejsza, unieważnia przetarg na "Usuwanie obcych gatunków roślin na 

obszarze Natura 2000 Roztocze Środkowe" w ramach realizacji projektu Ochrona 

rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 

"Ostoja Wigierska", "Sandr Brdy" i "Roztocze Środkowe". Ceny pozostałych ofert 

przekraczają kwoty, jakie Zamawiający przeznaczył na wykonanie tych zadań. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP" 

w brzmieniu: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

(...) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia". 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający ogłosił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

mając do dyspozycji kwotę, jaka wynika na realizację tego zadania z budżetu projektu 

Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 

2000 "Ostoja Wigierska", "Sandr Brdy" i "Roztocze Środkowe". Na etapie prowadzenia 

postępowania nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty. 

Powyższe jednoznacznie wskazuje, że wystąpiła tu przesłanka, która zobowiązuje 

Zamawiającego do unieważnienia prowadzonego przez siebie postępowania. 

 

Zamawiający informuje, iż jego czynność polegająca na unieważnieniu postępowania 

niweczy wszelkie czynności podjęte w toku takiego postępowania, zarówno przez 

zamawiającego, jak i wykonawców, oraz skutki tychże czynności. Niniejsze oświadczenie 

o unieważnieniu postępowania kończy postępowanie i dlatego Zamawiający nie ma 

obowiązku unieważniać poszczególnych czynności dokonanych w trakcie postępowania, 

a w tym wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
_________ ● _________ 

 

● Zawiadomienie o wyborze oferty na "Opracowanie i prowadzenie portalu 

internetowego Obce gatunki roślin" 

 

Dotyczy przetargu na "Opracowanie i prowadzenie portalu internetowego Obce gatunki 

roślin", 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. 

"Opracowanie i prowadzenie portalu internetowego Obce gatunki roślin". Oceny 

nadesłanych ofert dokonano w dniu 9.04.2014 r. Przy wyborze ofert Zamawiający 

kierował się jedynie kryterium ceny. W wyznaczonym terminie do dnia 09.04.2014 roku 

do godziny 14:00, wpłynęły 2 oferty:  
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Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Data wpływu 

oferty 

Cena oferty w 

PLN brutto 

1. 

Furberia Marta Małgorzewicz, 

ul. Grunwaldzka 10a/72, 

85-236 Bydgoszcz 

07.04.2014 16 220,00 

2. 
KAJA Janina Elżbieta Kamińska, 

ul. Krośnieńska 14, 16-400 Suwałki 
04.04.2014 12 000,00 

 

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 zadania przeznaczono kwotę 12 000,00 zł brutto. 

Wszystkie złożone w terminie oferty spełniły wymogi postawione w Zaproszeniu do 

składania ofert - oferta numer 1 przekroczyła kwotę przeznaczoną na to zadanie. 

Kierując się kryterium ceny wybrano ofertę nr 2 - firmy KAJA Janina Elżbieta Kamińska, 

ul. Krośnieńska 14, 16-402 Suwałki. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana 

do 15 kwietnia 2014 roku.  

 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 

● Zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi w zakresie konsultacji i 

nadzoru merytorycznego działań dotyczących obcych gatunków roślin 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do składania ofert na "świadczenie usługi 

w zakresie konsultacji i nadzoru merytorycznego działań dotyczących obcych gatunków 

roślin", 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 

10.04.2014 

 

Załączniki: 

Zaproszenie  

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2  

Załącznik nr 3  

Załącznik nr 4  

 
_________ ● _________ 

 

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

stowcip@gmail.com 

10.04.2014 

 

Załączniki: 

Zaproszenie  

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2  

Załącznik nr 3  

Załącznik nr 4  

 
_________ ● _________ 

 

● Zawiadomienie o wyborze ofert na "Usługę cateringową w 2014 roku" 

 

Dotyczy postępowania na "Usługę cateringową w 2014 roku", 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. 

"Usługa cateringowa w 2014 roku". Oceny nadesłanych ofert dokonano w dniu 31.03.2014 

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

terminie do dnia 31.03.2014 roku do godziny 14:00, wpłynęły 3 oferty:  

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena oferty w PLN brutto 

Część I Część II Część III 

1. 

Catering Podlaski, Eugeniusz Jaśkiewicz, 

ul. Olecka 4, 

16-400 Suwałki 

3 216,00 - - 

2. 

Restauracja Sonata "WĘGLO-DREW" 

Sp. z o.o. 

ul. Biłgorajska 3, 22-470, 

22-470 Zwierzyniec 

- - 3 600,00 

3. 

Wytwórnia Wyrobów Garmażeryjnych 

"MARIMAR" Marek Rajewski 

ul. Gałczyńskiego 11A, 

89-600 Chojnice 

- 3 600,00 - 

 

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 

3 600,00 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: Catering Podlaski, Eugeniusz Jaśkiewicz,  ul. Olecka 4,16-400 Suwałki 

Część II: Wytwórnia Wyrobów Garmażeryjnych "MARIMAR" Marek Rajewski, ul. 

Gałczyńskiego 11A, 89-600 Chojnice 

Część III: Restauracja Sonata "WĘGLO-DREW" Sp. z o.o., ul. Biłgorajska 3, 22-470, 

22-470 Zwierzyniec 

Przewiduje się, że Umowy zostaną podpisana do 15 kwietnia 2014 roku 
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Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 
 

_________ ● _________ 

 

● Organizacja trzydniowego sympozjum dla 80 osób 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do składania ofert na "Organizację 

trzydniowego sympozjum dla 80 osób", 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 

 

 

Załączniki: 

Zaproszenie  

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2  

Załącznik nr 3  

 
 

_________ ● _________ 

 

 

● Zawiadomienie o wyborze ofert na "Usuwanie obcych gatunków roślin na 

obszarze Natura 2000 Roztocze Środkowe" 

 

Dotyczy przetargu na "Usuwanie obcych gatunków roślin na obszarze Natura 2000 

Roztocze Środkowe", 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. 

"Usuwanie obcych gatunków roślin na obszarze Natura 2000 Roztocze Środkowe". Oceny 

nadesłanych ofert dokonano w dniu 1.04.2014 r. Przy wyborze ofert Zamawiający 

kierował się jedynie kryterium ceny. W wyznaczonym terminie do dnia 01.04.2014 roku 

do godziny 14:00, wpłynęły 3 oferty:  

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena oferty w PLN brutto 

Część I Część II 

1. 
P.U.H. Zakład Usług Leśnych 
Artur Matysek, Smardzew 12, 

25-807 Radzanów 

60 349,32 166 433,40 

2. 
"Prace Wysokościowe" Tomasz 
Bąkowski, ul. Asnyka 19/8, 
62-800 Kalisz 

117 720,00 216 000,00 

3. 

Konsorcjum pełnomocnik Zakład 
Usług Leśnych s.c. Janusz i 
Arkadiusz Krupa, Kosobudy 100, 
22-470 Zwierzyniec 

137 700,00 - 

 

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył następujące kwoty: 
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- Część I: 68 400,00 zł brutto,  

- Część II: 180 000,00 zł brutto.  

Wszystkie złożone oferty spełniły wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i w ogłoszeniu o przetargu. Na poszczególne części zamówienia wpłynęła 

następująca ilość ofert: 

Część I: wpłynęły 3 oferty, oferty nr 2 i 3 przekroczyły kwotę przeznaczoną na tę 

część zamówienia; 

Część II: wpłynęły 2 oferty, oferta nr 2 przekroczyła kwotę przeznaczoną na tę część 

zamówienia. 

Kierując się kryterium ceny najkorzystniejszą ofertą, zarówno w przypadku części I jak 

i części II zamówienia, jest oferta złożona przez P.U.H. Zakład Usług Leśnych 

Artur Matysek, Smardzew 12, 25-807 Radzanów 

Umowa na realizację zamówienia w zakresie części I i części II przedmiotowego zadania 

zostanie podpisana do 5 kwietnia 2014 roku.  

 

 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 

 


