
 
 
 

Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley 

Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy 

 

Projekt współfinansowany przez Instrument LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GB/ZP-AW/B1-3 

 

Znak sprawy: GB/ZP-AW/B1-3/ 1/4/2541/13             Osowiec-Twierdza dn. 17.04.2013 r. 

 
Zamawiający: 
Biebrzański Park Narodowy 
Osowiec-Twierdza 8 
19-110 Goniądz 
 
 
  Do wszystkich Wykonawców 

znak sprawy- GB/ZP-AW/B1-3/1. 

 
 

Zawiadomienie 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

      
Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na wykonanie operatów 
szacunkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i leśnych realizowanych w ramach 
projektu LIFE11NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, 
współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Biebrzański Park Narodowy- znak sprawy- 
GB/ZP-AW/B1-3/1. 

 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
niniejszym zawiadamia, że w prowadzonym  postępowaniu w trybie przetargu 
nieograniczonego znak sprawy- GB/ZP-AW/B1-3/1 wybrano jedną najkorzystniejszą 
ofertę wykonawcy nr 1 Terra Valore Magdalena Łapińska, ul. Jodłowa 6/35, 16-001,Ignatki 
Osiedle.  

 
 

Uzasadnienie wyboru 
 

Oferty ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny 
ofert określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierają najniższą cenę 
spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu oraz spełnia warunki 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w związku z powyższym 
uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez 
Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty: 

 
 Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu 
 

Lp. 
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Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy 

Cena brutto 
jednego 
operatu 

szacunkowego  
[zł] 

Liczba 
punktów 

w 
kryterium          
cena 100% 

Łączna 
punktacja 

1 1 Terra Valore Magdalena Łapińska, ul. Jodłowa 
6/35, 16-001, Ignatki Osiedle  

295,20 100 100 

2 2 
Wycena nieruchomości i usługi techniczno 
budowlane Jerzy Łazarewicz, ul. Przemysłowa 36, 
16-100 Sokółka,  

319,80 92,31 92,31 

 
 

   Zamawiający na podstawie art.92 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy Pzp informuję, iż w 
niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej 
oferty. 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z  art. 94 
ust. 1 pkt. 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych 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  ustawy Pzp. 

 

 

 

 Zatwierdził:   

                                                                                                 Dyrektor 
                                                                                                 Biebrzańskiego Parku Narodowego 

                                                                                                  mgr Roman Skąpski 
 
 
 

 
 
Otrzymują: (pocztą polecony i pocztą elektroniczną) 
 
1.Wycena nieruchomości i usługi techniczno budowlane Jerzy Łazarewicz, ul. Przemysłowa 36, 16-100 Sokółka, e-mail: 

jlazarewicz@wp.pl 
2.Terra Valore Magdalena Łapińska, ul. Jodłowa 6/35, 16-001, Ignatki Osiedle , e- mail: magdalapinska@vp.pl 


