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Goniądz, dnia 6 lipca 2015 r. 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EURO na usługę w zakresie przeprowadzenia 

audytu projektu „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego 

w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych 

oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2” 

LIFE09/NAT/PL/000257„ 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 759 z późn. zm .) zawiadamia  

o poniższym rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.  

 

1. Oferty złożyli Wykonawcy: 

 

Nr Oferty Nazwa i adres Wykonawcy Przyznane punkty 

1. Konsorcjum Audit Lab Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 15/7,  

45-071 Opole 

77,67 

2. Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.  

ul. Wiślana 40 lok. 5;  

02-520 Warszawa 

100 

3. Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. 

Sp.k. ul. Matejki Jana 4;  

40-077 Katowice 

29,41 

 

2.   Nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

3.   Nie odrzucono żadnej oferty. 

 

4.  Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 759 z późn. zm .) w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonano wyboru j.n .: 
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Wybrano Ofertę nr 2,  

 

złożoną przez Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. ul. Wiślana 40 lok. 5; 02-520 

Warszawa. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca oferuje kwotę brutto  

w wysokości: 17 000 PLN. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie jednego kryterium: ceny 100%, 

wybrany Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą ofertę w świetle kryteriów zawartych  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

5. Termin po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego: 

Zgodnie z treścią art. 94 ust.1 pkt. 2 „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, z zastrzeżeniem art.183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 

w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób -  

w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust.8.”  

 

 

 


