
INFORMACJE O PRZETARGACH 
 
 
 
 
● 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: 
- 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 

 
_________ ● _________ 



 
 
● 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 Wykonawców 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, 
po jednej na każdą część zamówienia:  

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 

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 
Umowy na realizację zamówienia z wybranymi Oferentami zostaną podpisane do 
7 kwietnia 2014 roku.  

 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
 



● 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 
 
 
Załączniki: 
Ogłoszenie  
SIWZ  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5  
 

_________ ● _________ 
 
● Usługa cateringowa w 2014 roku 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do składania ofert na dostarczenie "Usługi 
cateringowej w 2014 roku", 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  
Załącznik nr 4  
 

_________ ● _________ 
 
● Usługa przeprowadzenia warsztatów i prelekcji o tematyce związanej z 
gatunkami roślin obcego pochodzenia 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 
warsztatów i prelekcji o tematyce związanej z gatunkami roślin obcego pochodzenia, 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 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
 

_________ ● _________ 
 
● Zawiadomienie o wyborze ofert na "Usuwanie obcych gatunków roślin na 
obszarach Natura 2000 Ostoja Wigierska i Roztocze Środkowe" 
 
Dotyczy przetargu na "Usuwanie obcych gatunków roślin na obszarach Natura 2000 
Ostoja Wigierska i 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 Wykonawców usługi pn. 
"Usuwanie obcych gatunków roślin na obszarach Natura 2000 Ostoja Wigierska i 
Roztocze Środkowe". Oceny nadesłanych ofert dokonano w dniu 17.03.2014 r. Przy 
wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny. W postępowaniu zostały 
złożone następujące oferty:  

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty w PLN brutto 
Część I Część II Część III Część IV 

1. 
Paweł Pawłowski 
"Ekodachy", Krasne 35, 
16-315 Lipsk 

299 000,00 - - - 

2. 

Konsorcjum pełnomocnik 
Zulbud Krzysztof Guz 
Obrocz 6, 22-470 
Zwierzyniec 

- - - 23 220,00 

3. 
Bio-Energia Sp. z o.o., 
Różanka 118, 22-200 
Włodawa 

- 313 200,00 - 205 200,00 

4. 

Zakład Usług Leśnych 
Antoni Olszewski, 
ul. Lityńskiego 11/6, 16-
400 Suwałki 

180 900,00 - - - 

5. 
P.H.U. Alprotech, Maciej 
Całus, ul. Krakowska 37, 
32-641 Przeciszów 

98 539,20 177 120,00 378 000,00 170 640,00 

6. 

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

184 000,00 - - - 

7. 

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

106 423,20 298 196,64 763 635,60 98 418,24 

 

W wyznaczonym terminie do dnia 07.03.2014 roku do godziny 8:00, wpłynęło 7 ofert. 
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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 części I tego zadania przeznaczono kwotę - 182 
408,00 zł brutto, części II - 120 280,00 zł brutto, części III – 111 380,00 zł brutto i 
części IV - 26 530,00 zł brutto.  

Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi postawione w ogłoszeniu o przetargu. Na 
poszczególne części zamówienia wpłynęła następująca ilość ofert: 

Część I: wpłynęło 5 ofert, oferty nr 1 i 6 przekroczyły kwotę przeznaczoną na to 
zadanie; 
Część II: wpłynęły 3 oferty, wszystkie oferty (nr 3, 5, 7,) przekroczyły kwotę 
przeznaczoną na to zadanie; 
Część III: wpłynęły 2 oferty, obie oferty (nr 5 i 7) przekroczyły kwotę przeznaczoną na 
to zadanie; 
Część IV: wpłynęły 4 oferty, oferty nr 3, 5 i 7 przekroczyły kwotę przeznaczoną na to 
zadanie 

 

Kierując się kryterium ceny dla poszczególnych zadań wybrano następujących 
Wykonawców:  

Wykonawca Części I: P.H.U. Alprotech, Maciej Całus, ul. Krakowska 37, 32-641 
Przeciszów - kwota 98 539,20 PLN 

Wykonawca Części IV: Konsorcjum - pełnomocnik Zulbud Krzysztof Guz Obrocz 6, 22-
470 Zwierzyniec - kwota 23 220,00 PLN 

Na część II oraz część III nie wybrano żadnego wykonawcy, gdyż wszystkie złożone 
oferty przekroczyły kwoty przeznaczone na te zadania 

Umowy na realizację zamówienia w zakresie części I i części IV przedmiotowego zadania 
zostaną podpisane do 19 marca 2014 roku.  

 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
● Protokół z otwarcia ofert na "Usuwanie obcych gatunków roślin na obszarach 
Natura 2000 Ostoja Wigierska i Roztocze Środkowe" 
 
W dniu 7 marca 2014 roku w Biurze Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" Krzywe 62B, 
16-402 Suwałki o godz. 8:15 dokonano otwarcia ofert na "Usuwanie obcych gatunków 
roślin na obszarach Natura 2000 Ostoja Wigierska i Roztocze Środkowe", 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 
rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 
"Ostoja Wigierska, "Sandr Brdy" i "Roztocze Środkowe", wynikających z wewnętrznych 
procedur zawierania umów właściwych dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”.  
W wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert, a ich zestawienie z podziałem na części 
zamówienia przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy 

Część 1 
wartość 
brutto w 

PLN 

Część 2 
wartość 
brutto w 

PLN 

Część 3 
wartość 
brutto w 

PLN 

Część 4 
wartość 
brutto w 

PLN 



1. Paweł Pawłowski "Ekodachy", Krasne 35, 
16-315 Lipsk 299 000,00 - - - 

2. 
Konsorcjum pełnomocnik Zulbud 
Krzysztof Guz, Obrocz 6, 22-470 
Zwierzyniec 

- - - 23 220,00 

3. Bio-Energia Sp. z o.o., Różanka 118, 22-
200 Włodawa - 313 200,00 - 205 200,00 

4. Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, 
ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki 180 900,00 - - - 

5. P.H.U. Alprotech, Maciej Całus, ul. 
Krakowska 37, 32-641 Przeciszów 98 539,20 177 120,00 378 000,00 170 640,00 

6. 
Budownictwo Przyrodnicze DANBUD 
Aleksander Daniłowicz, ul. Lipowa 41, 
16-400 Suwałki 

184 000,00 - - - 

7. Prace Wysokościowe Tomasz Bąkowski, 
ul. Asnyka 19/8, 62-800 Kalisz 106 423,20 298 196,64 763 635,60 98 418,24 

 
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 części I przedmiotu zamówienia przeznaczono kwotę 
182 408,00 zł brutto, części II - 120 280,00 zł brutto, części III – 111 380,00 PLN 
i części IV - 26 530,00 zł brutto. 
 
Sprawdzono kompletność i zgodność złożonych ofert z wymogami przetargu – 
w przypadku jednej oferty poproszono oferenta o udzielenie wyjaśnień do złożonej oferty. 
Ocena złożonych ofert zostanie zakończona 17 marca 2014 roku.  
 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na "Opracowanie projektu zagospodarowania 
zieleni przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku 
Narodowego wraz z wykonaniem dokumentacji multisensorycznej ścieżki 
edukacyjnej" 
 
Dotyczy ofert złożonych na "Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni przy 
Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z wykonaniem 
dokumentacji multisensorycznej ścieżki edukacyjnej", w trybie rozeznania rynku, zgodnie 
z trybem i zasadami zawierania umów nie objętych zakresem stosowania ustawy PZP, 
wdrożonych na potrzeby realizacji projektu Ochrona rodzimej flory przed gatunkami 
roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 "Ostoja Wigierska, "Sandr Brdy" i 
"Roztocze Środkowe", wynikających z wewnętrznych procedur zawierania umów 
właściwych dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”. 

 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze Wykonawcy usługi pn. 
"Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym 
Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z wykonaniem dokumentacji multisensorycznej 
ścieżki edukacyjnej". Oceny nadesłanych ofert dokonano w dniu 7.03.2014 r. o godzinie 
8:00 w biurze projektu Krzywe 62B, 16-402 Suwałki. Przy wyborze ofert Zamawiający 
kierował się jedynie kryterium ceny. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:  

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Wartość oferty 
w PLN 

1. M-Projekt Maciej Kotwiński, 
ul. Znaniecka 14/14, 03-980 Warszawa 40 280,00 



2. 
ARAMIX Biuro Projektowe, 
ul. Grunwaldzka 3/50, 08-300 Sokołów 
Podlaski 

23 370,00 

3. StylOut - Aleksandra Lichtarska 
ul. Cisowa 14, 57-350, Kudowa-Zdrój 59 901,00 

4. 
Magdalena Boruch, Pracownia "Zagrajmy w 
Zielone", ul. Poniatowskiego 38, 24-150 
Nałęczów 

29 500,00 

 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Jedna oferta wpłynęła po wyznaczonym 
terminie i została odesłana bez jej otwierania. 

Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu Zamawiający na realizację 
przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 24 600,00 PLN.  

Wszystkie nadesłane w wyznaczonym terminie oferty spełniają wymagania stawiane 
przez Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert. Spośród rozpatrywanych ofert 
trzy (oferty nr 1, 3 i 4) przekroczyły kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiot 
zamówienia. Kierując się kryterium ceny wybrano ofertę firmy ARAMIX Biuro Projektowe, 
ul. Grunwaldzka 3/50, 08-300 Sokołów Podlaski. W związku z powyższym Zamawiający 
postanowił zawrzeć umowę na "Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni przy 
Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z wykonaniem 
dokumentacji multisensorycznej ścieżki edukacyjnej" z firmą ARAMIX Biuro Projektowe. 
Umowa zostanie podpisana w dniu 17 marca 2014 roku.  

 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
● 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 

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 

 
_________ ● _________ 

 
● 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  
 

_________ ● _________ 
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● Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni przy Ośrodku Edukacyjno-
Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z wykonaniem 
dokumentacji multisensorycznej ścieżki edukacyjnej 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do składania ofert na: "Opracowanie 
projektu zagospodarowania zieleni przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym 
Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z wykonaniem dokumentacji multisensorycznej 
ścieżki edukacyjnej", 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  
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5  
 

_________ ● _________ 
 
 
● Zawiadomienie o wyborze oferty na "Inwentaryzację obcych gatunków roślin, 
z jednoczesnym ich usuwaniem, na obszarach proponowanych do objęcia 
ochroną ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym" 
 
Dotyczy ofert złożonych na "Inwentaryzację obcych gatunków roślin, z jednoczesnym ich 
usuwaniem, na obszarach proponowanych do objęcia ochroną ścisłą w Wigierskim Parku 
Narodowym" 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 rodzimej flory przed gatunkami 
roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 "Ostoja Wigierska, "Sandr Brdy" i 
"Roztocze Środkowe", wynikających z wewnętrznych procedur zawierania umów 
właściwych dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”. 

 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze Wykonawcy usługi pn. 
"Inwentaryzację obcych gatunków roślin, z jednoczesnym ich usuwaniem, na obszarach 
proponowanych do objęcia ochroną ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym". Oceny 
nadesłanych ofert dokonano w dniu 12.02.2014 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:  

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy 
Część 1 

wartość brutto 
w PLN 

Część 2 
wartość brutto 

w PLN 

Część 3 
wartość brutto 

w PLN 

Część 4 
wartość brutto 

w PLN 

1. 
Grań Ochrona Przyrody Sebastian 
Karaśkiewicz, Michałówek 16, 
99-416 Nieborów 

78 673,00 78 673,00 78 673,00 78 673,00 

2. EKO-TAXUS Sp. z o.o., ul. Okopowa 18E/34, 
21-500 Biała Podlaska 7 011,00 6 888,00 6 642,00 6 888,00 

3. PRO-LAS Weremijewicz i wspólnicy sp.j., 
ul.Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok 61 500,00 43 050,00 49 200,00 49 200,00 
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4. Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z 
o.o., ul. Elewatorska 17/1, 15-620 Białystok - - - 197 000,00 

5. 
EcoeXpert Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Lipowa 41, 16-402 
Suwałki 

19 535,00 19 535,00 19 535,00 19 535,00 

 

Zamawiający na zrealizowanie poszczególnych części zamówienia przeznaczył 
następujące kwoty:  

Część 1 20 554,05 PLN 
Część 2 20 554,05 PLN 
Część 3 20 554,05 PLN 
Część 4 20 554,05 PLN 

 
W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. jedna oferta (Oferta nr 2) nie spełniała 
warunków Zamawiającego i została odrzucona. Trzy inne oferty nie były kompletne i 
Zamawiający wezwał tych oferentów do ich uzupełnienie - mailowo do godziny 13:00 
dnia 13.02.2014 roku oraz pocztą tradycyjną. Oferty nr 3 i nr 4 zostały uzupełnione w 
wyznaczonym terminie. Oferent nr 1 nie odpowiedział na wezwanie uzupełnienia i w 
związku z tym jego ofertę odrzucono z dalszego postępowania.  

W przetargu dopuszczono składanie ofert częściowych. Po odrzuceniu nieuzupełnionych 
lub nieważnych ofert w dalszej procedurze wzięto pod uwagę 3 oferentów: 

Część 1 : wpłynęły 2 ważne oferty, jedna oferta (nr 3) przekroczyła kwotę przeznaczoną 
na to zadanie; 

Część 2 : wpłynęły 2 ważne oferty, jedna oferta (nr 3) przekroczyła kwotę przeznaczoną 
na to zadanie; 

Część 3 : wpłynęły 2 ważne oferty, jedna oferta (nr 3) przekroczyła kwotę przeznaczoną 
na to zadanie; 

Część 4 : wpłynęły 3 ważne oferty, dwie oferty (nr 3 i 4) przekroczyły kwotę 
przeznaczoną na to zadanie. 

Kierując się kryterium ceny dla poszczególnych zadań wybrano jednego Wykonawcę 
firmę: EcoeXpert Sp. z o.o. ul. Lipowa 41, 16-402 Suwałki, który złożył najniższą 
ofertę cenową na wszystkie cztery części. 

Umowę na realizację zamówienia zostanie podpisana w najbliższych dniach.  

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: 
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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  
 

_________ ● _________ 
 
● Protokół z otwarcia ofert na inwentaryzację obcych gatunków roślin, z 
jednoczesnym ich usuwaniem, na obszarach proponowanych do objęcia ochroną 
ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym 
  
12 lutego 2014 roku w Biurze Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" Krzywe 62B, 16-402 
Suwałki o godz. 8:15 dokonano otwarcia ofert na "Inwentaryzację obcych gatunków 
roślin, z jednoczesnym ich usuwaniem, na obszarach proponowanych do objęcia ochroną 
ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym", 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 rodzimej flory przed gatunkami 
roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 "Ostoja Wigierska, "Sandr Brdy" 
i "Roztocze Środkowe", wynikających z wewnętrznych procedur zawierania umów 
właściwych dla Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”.  
W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, a ich zestawienie z podziałem na części 
zamówienia przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Część 1 wartość 
brutto w PLN 

Część 2 wartość 
brutto w PLN 

Część 3 wartość 
brutto w PLN 

Część 4 wartość 
brutto w PLN 

1. Grań Ochrona Przyrody Sebastian Karaśkiewicz, 
Michałówek 16, 99-416 Nieborów 78 673,00 78 673,00 78 673,00 78 673,00 

2. EKO-TAXUS Sp. z o.o., ul. Okopowa 18E/34, 21-500 Biała 
Podlaska 7 011,00 6 888,00 6 642,00 6 888,00 

3. PRO-LAS Weremijewicz i wspólnicy sp.j., ul.Elewatorska 
11/1, 15-620 Białystok 61 500,00 43 050,00 49 200,00 49 200,00 

4. Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. 
Elewatorska 17/1, 15-620 Białystok - - - 197 000,00 

5. EcoeXpert Spółka z o. o., ul. Lipowa 41, 16-402 Suwałki 19 535,00 19 535,00 19 535,00 19 535,00 
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Sprawdzono kompletność i zgodność złożonych ofert z wymogami przetargu – 
w przypadku trzech ofert stwierdzono braki dokumentów i poproszono oferentów o ich 
uzupełnienie, w jednym przypadku uznano ofertę za nieważną. 
 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 
Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 
● 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 

 
_________ ● _________ 

 
● Usuwanie obcych gatunków roślin na obszarach Natura 2000 "Ostoja 
Wigierska" i "Roztocze Środkowe" 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" ogłasza przetarg na: "Usuwanie obcych gatunków 
roślin na obszarach Natura 2000 Ostoja Wigierska i 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 
 
 

mailto:stowcip@gmail.com�


Załączniki: 
Ogłoszenie  
SIWZ  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5  
 

_________ ● _________ 
 
● Protokół z postępowania na "Świadczenie usług Kierownika Projektu, 
Kierownika Finansowego Projektu oraz trzech Koordynatorów Regionalnych 
Projektu" 
 
Dotyczy ofert złożonych na usługę: "Świadczenie usług Kierownika Projektu, Kierownika 
Finansowego Projektu oraz trzech Koordynatorów Regionalnych Projektu" 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 rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego 
pochodzenia na obszarach Natura 2000 "Ostoja Wigierska", "Sandr Brdy" i "Roztocze 
Środkowe", wynikających z wewnętrznych procedur zawierania umów właściwych dla 
Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”. 
 
Ogłaszający Przetarg: 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" 
Krzywe 62B, 16-402 Suwałki 
 
Przedmiot przetargu: 

Część 1. Zarządzanie projektem 
Część 2. Zarządzanie projektem pod względem finansowym 
Część 3. Koordynowanie projektu na obszarze "Ostoi Wigierskiej" 
Część 4. Koordynowanie projektu na obszarze "Sandru Brdy" 
Część 5. Koordynowanie projektu na obszarze "Roztocza Środkowego" 
 

W dniu 5.02.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert nadesłanych na Świadczenie usług 
Kierownika Projektu, Kierownika Finansowego Projektu oraz trzech Koordynatorów 
Regionalnych Projektu, w ramach projektu Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin 
obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 "Ostoja Wigierska", "Sandr Brdy" i 
"Roztocze Środkowe". 

Zestawienie ofert złożonych do dnia 5.02.2014 roku do godziny 8:00 

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy 
Część 1 

wartość brutto 
w PLN 

Część 2 
wartość brutto 

w PLN 

Część 3 
wartość brutto 

w PLN 

Część 4 
wartość brutto 

w PLN 

Część 5 
wartość brutto 

w PLN 

1. Magdalena Kochanowska, Józefowo 1, 89-620 
Chojnice - - - 18 000,00 - 

2. Ewa Rupp, ul. Różyckiego 6/57, 31-324 Kraków  - 18 000,00 - - - 

3. GEOMENTOR Kamila Kołbut, os.II Pułku 
Lotniczego 2/42, 31-867 Kraków 29 520,00 - - - - 

4. Lech Krzysztofiak, Krzywe 60A, 16-402 Suwałki 24 000,00 - - - - 

5. Bogusław Radliński,  Szewnia Dolna 117A, 22-
442 Adamów - - - - 18 000,00 

6. Anna Krzysztofiak, Krzywe 60A, 16-402 Suwałki - - 18 000,00 - - 
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Zamawiający na zrealizowanie poszczególnych części zamówienia przeznaczył 
następujące kwoty:  

Część 1 24 000,00 
Część 2 18 000,00 
Część 3 18 000,00 
Część 4 18 000,00 
Część 5 18 000,00 

 
W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert, z których jedna przekraczała kwotę, jaką 
Zamawiający przeznaczył na tą część zamówienia. Ze względu na zastrzeżenia co do 
udziału Lecha Krzysztofiaka w postępowaniu, po konsultacji z CKPŚ (Instytucja 
Pośrednicząca) postanowił on wycofać swoją ofertę. W związku z powyższym na część I 
przedmiotu zamówienia nie została złożona żadna oferta spełniająca warunki 
postępowania.  

Kierując się kryterium ceny dla poszczególnych zadań wybrano następujących 
Wykonawców:  

Wykonawca Części 1: w tej części zamówienia postanowiono unieważnić przetarg, 
kierując się zapisami art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. 

Wykonawca Części 2:  Ewa Rupp, ul. Różyckiego 6/57, 31-324 Kraków 
Wykonawca Części 3:  Anna Krzysztofiak, Krzywe 60A, 16-402 Suwałki 
Wykonawca Części 4:  Magdalena Kochanowska, Józefowo 1, 89-620 Chojnice 
Wykonawca Części 5:  Bogusław Radliński,  Szewnia Dolna 117A, 22-442 Adamów 

 

Umowy na realizację poszczególnych części zamówienia zostaną podpisane z wybranymi 
Oferentami w ciągu kilku dni. 

 
   Protokół sporządził:           Zatwierdził: 

 
Piotr Łukowski      Agnieszka Zackiewicz 
 

_________ ● _________ 
 
● 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 

 
_________ ● _________ 

 

● Opracowanie i prowadzenie portalu internetowy "Obce gatunki roślin" 
 
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" ogłasza przetarg na: Opracowanie i prowadzenie 
portalu internetowy "Obce gatunki 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 
 
 
Załączniki: 
Zaproszenie  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
 

_________ ● _________ 
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