
INFORMACJE  

 

● Wyniki postępowania na "Wykonanie zakładek magnetycznych do książek" 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze ofert na wykonanie zakładek 

magnetycznych do książek, w ramach realizacji projektu "Niecierpek gruczołowaty - 

inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody 

zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.  

Oceny ofert dokonano w dniu 29.02.2016 r. o godzinie 15:15 w biurze projektu Krzywe 

62B, 16-402 Suwałki. W odpowiedzi na wysłane zapytania ofertowe do 8 potencjalnych 

Wykonawców usługi złożone zostały 4 oferty:  

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Wartość brutto  

w PLN 

1. 
Agencja Reklamowa ACME Karolina Osierda, Pisarzowice 
43-332, ul. Łąkowa 18; e-mail: k.osierda@wp.pl 

10233,60 

2 

SOFT PRINT s.c. W. Wiśniewski, J. Mzyk, ul. Piwoniowa 
19, Opypy, 05-825 Grodzisk Mazowiecki; e-mail: 
wojtek.wisniewski@softprint.pl 

8314,80 

3 
Tech-Media, ul. Brzeska 76, 08-110 Siedlce, e-mail: 
biuro@tech-media.pl 

9913,80 

4 
WESTGRAPH Łukasz Piwowarski, Przecław 96c/5, 72-005 
Przecław, e-mail: lukasz@westgraph.pl 

4477,20 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny. Złożone oferty 

spełniały wymogi stawiane przez Zamawiającego. Po dokonaniu oceny nadesłanych ofert 

Zamawiający postanowił przyjąć, jako najkorzystniejsze, ofertę nr 4 firmy WESTGRAPH 

Łukasz Piwowarski, Przecław 96c/5, 72-005 Przecław. Umowa z wybranym Wykonawcą 

zostanie podpisana w ciągu najbliższych dni. 

 

29.02.2016 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 

● Wyniki postępowania na przeprowadzenie warsztatów 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze ofert na przeprowadzenie 

dwóch warsztatów dotyczących obcych gatunków roślin w ramach realizacji projektu 

"Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, 

rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Oceny ofert dokonano w dniu 2.11.2015 r. o godzinie 15:15 w biurze projektu Krzywe 

62B, 16-402 Suwałki. Zaproszenie do złożenia ofert opublikowane zostało na stronie 

internetowej Stowarzyszenia oraz wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Stowarzyszenia.  

W odpowiedzi na zaproszenie zostały złożone 4 oferty:  

Nr Nazwa i adres Wykonawcy Wartość brutto  



oferty w PLN 

1. Aleksandra Mackiewicz, Krzywe 76, 16-402 Suwałki 2000,00 

2 Ramański Maciej, Krzywe 82/9, 16-402 Suwałki 2000,00 

3 Katarzyna Łukowska, Stary Folwark 44, 16-402 Suwałki 1500,00 

4 Joanna Adamczewska, Krzywe 24, 16-402 Suwałki 1500,00 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny. Złożone oferty 

spełniały wymogi stawiane przez Zamawiającego. Po dokonaniu oceny nadesłanych ofert 

Zamawiający postanowił przyjąć, jako najkorzystniejsze, oferty Katarzyny Łukowskiej 

zam. w Starym Folwarku 44, 16-402 Suwałki oraz Joanny Adamczewskiej zam. 

w Krzywem 24, 16-402 Suwałki. Umowa z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisana 

w ciągu najbliższych dni. 

 

3.11.2015 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 

● Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie warsztatów 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania 

rynku, na przeprowadzenie dwóch warsztatów dot. obcych gatunków roślin, w ramach 

realizacji projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - 

inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

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

stowcip@gmail.com 

 

25.10.2015 

 

Załączniki: 

Zaproszenie  

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2  

 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 

● Wyniki konkursu na stanowisko w Zespole Zarządzającym Projektem 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" informuje, że w wyniku powtórzonego konkursu na 

stanowisko Asystenta kierownika projektu w Zespole Zarządzającym Projektem 

"Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, 

rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wyłoniono osobę, która od 1 

mailto:stowcip@gmail.com
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/293.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/294.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/295.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/27.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/27.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/27.pdf


września br. będzie sprawowała tę funkcję - panią Annę Krzysztofiak (Krzywe 60A, 16-

402 Suwałki).  

23.08.2015 r. 

Wiceprezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Agnieszka Zackiewicz 

 
_________ ● _________ 

 

● Wyniki postępowania na "dostawę materiałów konferencyjnych" 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze oferty na dostawę 70 kpl 

materiałów konferencyjnych w ramach projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny 

gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody 

zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.  

Oceny ofert dokonano w dniu 19.08.2015 r. o godzinie 15:10 w biurze projektu Krzywe 

62B, 16-402 Suwałki. Zaproszenie do złożenia ofert opublikowane zostało na stronie 

internetowej Stowarzyszenia oraz wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Stowarzyszenia.  

W odpowiedzi na ponowne zaproszenie została złożona 1 oferta:  

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Wartość brutto  

w PLN 

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

3500,00 

 

Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu Zamawiający na realizację 

przedmiotu zamówienia (tj. 70 kpl materiałów konferencyjnych, w skład każdego jednego 

kompletu wchodzi: teczkę A4 o min. grubości tektury 1 mm, notatnik A4, długopis z 

grawerem, identyfikator ze smyczą, Power Bank 2000 mAh w kształcie karty kredytowej 

z nadrukiem znaków graficznych w pełnym kolorze, wykonanym na folii samoprzylepnej i 

naklejony na przenośny akumulator) zamierza przeznaczyć kwotę 3 500,00 PLN. Przy 

wyborze oferty Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny. Złożona oferta 

spełniała wymogi stawiane przez Zamawiającego i nie przekraczała kwoty, jaką 

Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia. Po dokonaniu oceny 

nadesłanych ofert Zamawiający postanowił przyjąć, jako najkorzystniejszą, ofertę Szulc - 

Trading Małgorzata Szulc, ul. M. Konopnickiej, 16-400 Suwałki. Umowa z wybranym 

Wykonawcą zostanie podpisana w ciągu najbliższych dni. 

 

19.08.2015 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 

● Zaproszenie do złożenia ofert na dostarczenie materiałów konferencyjnych 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania 

rynku, na dostarczenie 70 kpl materiałów konferencyjnych, w ramach realizacji projektu 

"Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, 

rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

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

stowcip@gmail.com 

mailto:stowcip@gmail.com


 

12.08.2015 

 

Załączniki: 

Zaproszenie  

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2  

 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 

● Wyniki postępowania na "dostawę materiałów konferencyjnych" 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia, że w wyniku postępowania na dostawę 

70 kpl materiałów konferencyjnych w ramach projektu "Niecierpek gruczołowaty - 

inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody 

zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, do dnia 12.08.2015 r. do godz. 15:00 wpłynęła tylko jedna 

oferta.  

Zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania w przypadku zawierania umów do 

wyłonienia wykonawcy potrzebne były co najmniej dwie ważne oferty. W związku z 

powyższym Zamawiający postanowił powtórzyć procedurę wyboru wykonawcy tego 

zadania. 

 

12.08.2015 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 

● Zaproszenie do złożenia ofert w konkursie na uzupełnienie składu Zespołu 

Zarządzającego Projektem 

 

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

Zarządzającym Projektem, w ramach projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny 

gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody 

zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

9.08.2015 

 

Załączniki: 

Ogłoszenie  

 

Wiceprezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Agnieszka Zackiewicz 

 
_________ ● _________ 

 

 

● Wyniki konkursu na stanowiska w Zespole Zarządzającym Projektem 
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Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" informuje, że w wyniku przeprowadzonego 

konkursu na stanowiska w Zespole Zarządzającym Projektem (Asystenta kierownika 

projektu oraz Kierownika finansowy projektu), w ramach projektu "Niecierpek 

gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, 

rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wyłoniono osobę, która będzie 

sprawowała funkcję Kierownika finansowego projektu - panią Jowitę Karmiłowicz (ul. 

Słoneczna, 16-404 Jeleniewo). Ze względu na brak ofert na stanowisko Asystenta 

koordynatora projektu konkurs na to stanowisko zostanie powtórzony w najbliższych 

dniach. 

 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 

● Zaproszenie do złożenia ofert na dostarczenie materiałów konferencyjnych 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania 

rynku, na dostarczenie 70 kpl materiałów konferencyjnych, w ramach realizacji projektu 

"Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, 

rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

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

stowcip@gmail.com 

 

5.08.2015 

 

Załączniki: 

Zaproszenie  

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2  

 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 

● Zaproszenie do złożenia ofert w konkursie na uzupełnienie składu Zespołu 

Zarządzającego Projektem 

 

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

Zarządzającym Projektem, w ramach projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny 

gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody 

zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

30.07.2015 

 

Załączniki: 

Ogłoszenie  

 

Wiceprezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Agnieszka Zackiewicz 
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_________ ● _________ 

 

● Zaproszenie do udziału w konferencji „Inwazyjne gatunki roślin obcego 

pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania” 

 

Komunikat I 

 

Konferencja pt. „Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia - inwentaryzacja, 

rozprzestrzenianie się, metody zwalczania” 

1-2 września 2015 roku 

 

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji projektu "Niecierpek gruczołowaty - 

inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody 

zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności 

biologicznej i ekosystemów". 

 

Organizator: Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" 

Miejsce obrad: Hotel nad Wigrami w Gawrych Rudzie (Wigierski Park Narodowy) 

Komitet organizacyjny: Przewodniczący – dr Lech Krzysztofiak, Sekretarz: dr Anna 

Krzysztofiak; Członkowie: dr Tomasz Janecki, mgr Maciej Romański. 

 

Organizatorzy mają zaszczyt zaprosić na konferencję, która odbędzie się w dniach 1-2 

września 2015 roku w Gawrych Rudzie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Na 

konferencji przedstawione zostaną dotychczasowe doświadczenia w usuwaniu niecierpka 

gruczołowatego oraz innych inwazyjnych gatunków roślin. 

 

Program ramowy: 

31 sierpnia – przyjazd i zakwaterowanie uczestników konferencji, kolacja 

1 września – sesja referatowa, sesja posterowa 

2 września - sesja terenowa, obiad, wykwaterowanie uczestników konferencji. 

 

Organizatorzy zapewniają bezpłatne materiały konferencyjne, noclegi i wyżywienie. 

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

Zgłoszenia: Zgłoszenia należy przesłać do 30 kwietnia 2015 r. pocztą tradycyjną lub 

elektroniczną – karta zgłoszeniowa w załączniku. Liczba miejsc ograniczona. Kontakt: 

Anna Krzysztofiak, tel. 502 311 257 krzysztofiak.anna@gmail.com, Lech Krzysztofiak, tel. 

502 47 87 20 krzysztofiak.lech@gmail.com lub Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, 

Krzywe 62b, 16-402 Suwałki, tel. 87 569 10 28. 

 

Komunikat II ze szczegółowymi informacjami o programie konferencji zostanie przesłany 

na początku maja 2015 roku osobom, które zgłoszą swój udział. 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Dr Lech Krzysztofiak 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 

Dr Anna Krzysztofiak 

 

Załączniki: 

Karta zgłoszenia  

 

 

● Wyniki postępowania na "Organizację konferencji dla 58 osób" 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze oferty na zorganizowanie 

dwudniowej konferencji dla 58 osób, w ramach projektu "Niecierpek gruczołowaty - 

inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody 

zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.  

http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/269.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/27.pdf


Oceny ofert dokonano w dniu 13.02.2015 r. o godzinie 15:15 w biurze projektu Krzywe 

62B, 16-402 Suwałki. Zaproszenie do złożenia ofert zostało opublikowane na stronie 

internetowej Stowarzyszenia oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Stowarzyszenia.  

W odpowiedzi na zaproszenie została złożona 1 oferta:  

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 

28 340,00 

 

Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu Zamawiający na realizację 

przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 28 500,00 PLN. Przy wyborze ofert 

Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny. Złożona oferta spełniała wymogi 

stawiane przez Zamawiającego i nie przekraczała kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył 

na realizację przedmiotu zamówienia. Po dokonaniu oceny nadesłanych ofert 

Zamawiający postanowił przyjąć, jako najkorzystniejszą, ofertę Wigierskiego Ośrodka 

Turystyczno-Wypoczynkowego Głowacki spółka jawna, Gawrych Ruda 39B, 16-402 

Suwałki. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w ciągu najbliższych dni. 

 

15.02.2015 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 

 

● Zaproszenie do złożenia ofert na "Organizację konferencji dla 58 osób" 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do ponownego składania ofert w trybie 

rozeznania rynku, na „Organizację konferencji dla 58 osób", w ramach projektu 

"Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, 

rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

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

stowcip@gmail.com 

 

5.02.2015 

 

Załączniki: 

Zaproszenie  

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2  

Załącznik nr 3  

 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 

 
_________ ● _________ 

 

● Wyniki postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania "Organizacja 

konferencji dla 58 osób" 
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Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" informuje, że w wyniku przeprowadzonego 

postępowania na "Organizację konferencji dla 58 osób", w ramach projektu "Niecierpek 

gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, 

rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie wyłoniono wykonawcy ze 

względu na zbyt małą liczbę ofert. Zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania w 

przypadku zawierania umów do wyłonienia wykonawcy potrzebne były co najmniej dwie 

ważne oferty, a wpłynęła tylko jedna - z Wigierskiego Ośrodka Turystyczno-

Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie. Komisja przetargowa postanowiła powtórzyć 

procedurę przetargową. 

 

Krzywe, 5.02.2015 r. 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia  

Lech Krzysztofiak 

 

 
_________ ● _________ 

 

● Zaproszenie do złożenia ofert na "Organizację konferencji dla 58 osób" 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania 

rynku, na „Organizację konferencji dla 58 osób", w ramach projektu "Niecierpek 

gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, 

rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

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

stowcip@gmail.com 

 

29.01.2015 

 

Załączniki: 

Zaproszenie  

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2  

Załącznik nr 3  

 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 

 
_________ ● _________ 

 

● Wyniki postępowania na "wydanie publikacji" 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze ofert na wydanie publikacji 

w ramach projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - 

inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Oceny ofert dokonano w dniu 27.10.2014 r. o godzinie 15:30 w biurze projektu Krzywe 

62B, 16-402 Suwałki. Zaproszenie do złożenia ofert wysłano do czterech potencjalnych 

wykonawców:  

(1) Drukarnia Punktgraf II St. Kliczka, P. Kliczka, ul. Łęczyńska 51, 20-313 Lublin,  

(2) Publikator Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 3A, 15-425 Białystok,  

(3) Comernet Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin,  

(4) Petit Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. 

Tokarska 13, 20-210 Lublin. 
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W odpowiedzi na zaproszenie zostały złożone 4 oferty:  

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Część 1 

wartość brutto  
w PLN 

Część 2 
wartość brutto  

w PLN 

1. 
Drukarnia Punktgraf II St. Kliczka, P. Kliczka, ul. Łęczyńska 51, 
20-313 Lublin 

1650,00 9250,00 

2 Publikator Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 3A, 15-425 Białystok 1600,00 9300,00 

3 Comernet Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin 1550,00 9350,00 

4 
Petit Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka 
Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin 

1500,00 9200,00 

 

Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu Zamawiający na realizację 

całego przedmiotu zamówienia (ulotka formatu A5, w nakładzie 2000 szt., broszura 

formatu B5, w nakładzie 1500 szt.) zamierza przeznaczyć kwotę 11 100,00 PLN. Przy 

wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny. Złożone oferty spełniały 

wymogi stawiane przez Zamawiającego i nie przekraczały kwoty, jaką Zamawiający 

przeznaczył na realizację całego przedmiotu zamówienia. Po dokonaniu oceny 

nadesłanych ofert Zamawiający postanowił przyjąć, jako najkorzystniejszą, ofertę 

drukarni Petit Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. 

Tokarska 13, 20-210 Lublin. Umowy z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w ciągu 

najbliższych dwóch dni. 

 

28.10.2014 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 

● Wyniki postępowania na "Dostawę sprzętu" 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze ofert na dostawę sprzętu w 

ramach projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - 

inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Oceny ofert dokonano w dniu 23.10.2014 r. o godzinie 08:30 w biurze projektu Krzywe 

62B, 16-402 Suwałki. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zostało złożonych 

6 ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Część 1 

wartość brutto  
w PLN 

Część 2 
wartość brutto  

w PLN 

Część 3 
wartość brutto  

w PLN 

1. 
Maciej Filipowicz, ul. Puławska 294, 02-819 
Warszawa 

- 5447,00 - 

2 
GISolution Bartosz Kulawik, ul. Emaus 45, 30-
213 Kraków 

- - 5999,00 

3 
SmallGIS Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8a, 30-415 
Kraków 

- - 5989,00 

4 
Przedsiębiorstwo Doradztwa Technicznego 
"GEOMOR-TECHNIK" Sp. z o.o., ul. Modra 30, 
71-220 Szczecin 

4999,00 - - 

5 
QRSUS Maciej Respondek, ul. Żeromskiego 8, 
81-826 Sopot 

6000,00 - - 



6 
www.actiwa.pl, ul. Grabieniec 18 lok. 49, 91-149 
Łódź, filia 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 103  

- 6980,00 - 

 

Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu Zamawiający na realizację 

przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: na część 1 zamówienia (pH-metr 

glebowy, wilgotnościomierz glebowy) - 4 000 zł, na część 2 zamówienia (aparat 

fotograficzny z obiektywem) - 7 000 zł, na część 3 zamówienia (odbiorniki GPS) - 6 000 

zł. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny. Złożone oferty 

spełniały wymogi stawiane przez Zamawiającego i nie przekraczały kwoty, jaką 

Zamawiający przeznaczył na realizację całego przedmiotu zamówienia. Po dokonaniu 

oceny nadesłanych ofert Zamawiający postanowił przyjąć następujące oferty: część 1 

zamówienia - ofertę firmy Przedsiębiorstwo Doradztwa Technicznego "GEOMOR-

TECHNIK" Sp. z o.o., ul. Modra 30, 71-220 Szczecin; część 2 zamówienia - ofertę Macieja 

Filipowicza, ul. Puławska 294, 02-819 Warszawa; część 3 zamówienia - ofertę firmy 

SmallGIS Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków. Umowy z wybranymi 

Wykonawcami zostaną podpisane w ciągu najbliższych dni. 

 

24.10.2014 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 
_________ ● _________ 

 

● Zaproszenie do złożenia ofert na "Dostawę sprzętu" 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania 

rynku, na „Dostawę sprzętu", w ramach projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny 

gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody 

zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

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

stowcip@gmail.com 

 

14.10.2014 

 

Załączniki: 

Zaproszenie  

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2  

 

 
_________ ● _________ 

 

● Wyniki powtórzonego przetargu na "Testowanie metod zwalczania niecierpka 

gruczołowatego, badanie dróg rozprzestrzeniania się nasion niecierpka 

gruczołowatego oraz inwentaryzacja gatunków inwazyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem niecierpka gruczołowatego" 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zawiadamia o wyborze Wykonawcy zadania 

"Testowanie metod zwalczania niecierpka gruczołowatego, badanie dróg 

rozprzestrzeniania się nasion niecierpka gruczołowatego oraz inwentaryzacja gatunków 

inwazyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem niecierpka gruczołowatego", realizowanego 

w ramach projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - 

inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

mailto:stowcip@gmail.com
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/250.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/251.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/252.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/27.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/27.pdf
http://czlowiekiprzyroda.eu/zalaczniki/27.pdf


Oceny ofert dokonano w dniu 14.08.2014 r. o godzinie 08:00 w biurze projektu Krzywe 

62B, 16-402 Suwałki. W powtórzonym przetargu została złożona tylko jedna oferta:  

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Data wpływu 

oferty 

Cena oferty w 

PLN brutto 

1. 
EcoeXpert Spółka z o.o. ul. Lipowa 41/1, 

16-400 Suwałki 
14.08.2014 520 000,00  

 

Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu Zamawiający na realizację 

przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 520 000 zł. Przy wyborze ofert 

Zamawiający kierował się jedynie kryterium ceny. Złożona oferta spełnia wymogi 

stawiane przez Zamawiającego i nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na 

realizację całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający postanowił przyjąć ofertę firmy 

EcoeXpert Spółka z o.o. ul. Lipowa 41/1, 16-400 Suwałki i podpisać z nią umowę na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" 

Lech Krzysztofiak 

 

 
_________ ● _________ 

 

 

● Zaproszenie do złożenia ofert w przetargu na "Testowanie metod zwalczania 

niecierpka gruczołowatego, badanie dróg rozprzestrzeniania się nasion 

niecierpka gruczołowatego oraz inwentaryzacja gatunków inwazyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem niecierpka gruczołowatego" 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do składania ofert w trybie przetargu, o 
którym mowa w art. 701 - 705 Kodeksu cywilnego, na przeprowadzenie działania 

„Testowanie metod zwalczania niecierpka gruczołowatego, badanie dróg 

rozprzestrzeniania się nasion niecierpka gruczołowatego oraz inwentaryzacja gatunków 

inwazyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem niecierpka gruczołowatego", w ramach 

projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - 

inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

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

stowcip@gmail.com 

 

6.08.2014 

 

Załączniki: 

SIWZ  

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2  

Załącznik nr 3  

Załącznik nr 4  

Załącznik nr 5  

Załącznik nr 6  

 

 
_________ ● _________ 

 

● Wyniki przetargu na "Testowanie metod zwalczania niecierpka 

gruczołowatego, badanie dróg rozprzestrzeniania się nasion niecierpka 
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gruczołowatego oraz inwentaryzacja gatunków inwazyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem niecierpka gruczołowatego" 

 

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

przetargu na "Testowanie metod zwalczania niecierpka gruczołowatego, badanie dróg 

rozprzestrzeniania się nasion niecierpka gruczołowatego oraz inwentaryzacja gatunków 

inwazyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem niecierpka gruczołowatego", w ramach 

projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - 

inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie wyłoniono 

wykonawcy ze względu na zbyt małą liczbę ofert. Zgodnie z przyjętymi zasadami 

postępowania w przypadku zawierania umów do wyłonienia wykonawcy potrzebne były 

co najmniej dwie ważne oferty, a wpłynęła tylko jedna - z firmy EcoeXpert Spółka z o.o. 

ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki. Komisja przetargowa postanowiła powtórzyć procedurę 

przetargową. 

 

Krzywe, 6.08.2014 r. 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia  

Lech Krzysztofiak 

 

 
_________ ● _________ 

 

● Zaproszenie do złożenia ofert w przetargu na "Testowanie metod zwalczania 

niecierpka gruczołowatego, badanie dróg rozprzestrzeniania się nasion 

niecierpka gruczołowatego oraz inwentaryzacja gatunków inwazyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem niecierpka gruczołowatego" 

 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" zaprasza do składania ofert w trybie przetargu, o 
którym mowa w art. 701 - 705 Kodeksu cywilnego, na przeprowadzenie działania 

„Testowanie metod zwalczania niecierpka gruczołowatego, badanie dróg 

rozprzestrzeniania się nasion niecierpka gruczołowatego oraz inwentaryzacja gatunków 

inwazyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem niecierpka gruczołowatego", w ramach 

projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - 

inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

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

stowcip@gmail.com 

 

26.07.2014 

 

Załączniki: 

SIWZ  

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2  

Załącznik nr 3  

Załącznik nr 4  

Załącznik nr 5  

Załącznik nr 6  

 

 
_________ ● _________ 

 

● Wyniki konkursu na Zespół Zarządzający Projektem 
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Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" informuje, że w wyniku przeprowadzonego 

konkursu na stanowiska w Zespole Zarządzającym Projektem (Kierownika projektu, 

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

"Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, 

rozprzestrzenianie się, metody zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wyłoniono następujący skład 

zespołu: 

- Lech Krzysztofiak - Kierownik projektu 

- Tomasz Janecki - Asystenta kierownika projektu 

- Dominika Rupp-Janecka - Kierownik finansowy projektu. 

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

zostały powołane w skład Zespołu Zarządzającego Projektem. 

 

 
_________ ● _________ 

 

● Zaproszenie do złożenia ofert w konkursie na Zespół Zarządzający Projektem 

 

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

Zarządzającym Projektem, w ramach projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny 

gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody 

zwalczania", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

11.05.2014 

 

Załączniki: 

Ogłoszenie  

 

 
_________ ● _________ 
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