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Zamawiający: 

Biebrzański Park Narodowy 
Osowiec-Twierdza 8 
19-110 Goniądz 
fax.: 085-738-30-21 
  Do wszystkich Wykonawców 

znak sprawy- GB/ZP-AB/D1-3. 

 

Zawiadomienie 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  

w CZĘŚCI „II” 

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na „Dostawę aparatury naukowo – 
badawczej do monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości”      

w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/422 pn. „Ochrona Siedlisk mokradłowych doliny Górnej 
Biebrzy”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy, 
- znak sprawy- GB/ZP-AB/D1-3. 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 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- ZP-6/2013 

w części II wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę: WTW Pomiary      

i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o. z siedzibą ul. Rogowska 5, 54-440 Wrocław.   

Uzasadnienie wyboru 

Oferta 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. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części II złożono jedną 

ofertę: 

Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley  
Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy 
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Tabela nr 1 Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w części II. 
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Nazwa (firma) oraz adres 

wykonawcy 

Cena 

brutto 

Oferty 

[zł] 

Liczba 

punktów 

w 

kryterium          

cena 80% 

Liczba punktów w 

kryterium          

gwarancja  
Łączna 

punktacja miernik  
 
 

10% 

czujniki  
i  

sondy  
10% 

1 4 
WTW Pomiary i Analityczny 
Sprzęt Techniczny Sp. z o.o.     
z siedzibą ul. Rogowska 5,  54-
440 Wrocław.   

23 233,94 80 

 
10 10 100 

 

Zamawiający na podstawie  art. 92  ust. 1 pkt 2 i  3 ustawy Pzp  informuje,  iż  w  niniejszym  

postępowaniu w części II  nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z  art. 94 ust. 2 

pkt 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych w terminie nie krótszym niż 2 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 faksem) 

1. WTW Pomiary i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o.     z siedzibą ul. Rogowska 5,  54-440 Wrocław, 
fax.: 71-353-92-15. 


