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ZAWIADOMIENIE

O WYNIKACH

PRZETARGU

dotycry rrykonania zabieg6w ochrony crynnej na torfowiskach,
w d4browach Swietlistych i na murawach kserotermicznych
w ramach realizacji projektu
,rCrynna ochrona zagroZonych siedlisk przyrodnicrych
lv rezerwatach prryrody na Mazowszu i Podlasiu"
w przetargu w trybie okreSlonym w art. 70 Kodeksu cywilnego

Uprzejmie informujg, 2e najkorzystniejszeoferty na poszczeg6lneczp5ci zam6wieniazloiryli
Wykonawcy:
nastgpuj4cy
Czp56I
- wykonanie
zabieg6w
ochronyczynnej
na torfowiskach

Biuro EkspertyzPrryrodniczo- LeSnychPiotr Choluj
ul. Narbutta55/57lok.29,02-529Warszawa
i ,,DIAGSIL" Maciej Szuster
ul. Mickiewicza16,64-830Margonin
Brutto:448200'00zl w tym: 8% VAT
(slownie:bruttoczterystaczterdzieiciosiemtysiqcydwieiciezlotych00/100)
Netto:415000,00zl

C2956II
- wykonanie
zabie96w
ochronyczynnej
w d4browach
Swietlistych

PawelPawlowski,,Ekodachy"
Krasne35, 16-3I 5 Lipsk
Brutto:75 600,00zl w tym: 8%VAT
piQt tysiecyszei4setzlotych)
(slownie: brutto siedemdziesiqt
Netto:70 000,00zl

Biuro EkspertyzPrzyrodniczo- LeSnychPiotr Choluj
Cz9S6III
- wykonanie
ul. Narbutta55/57|ok.29,02-529Warszawa
i ,,CZAJKA" Marcin Zegarek
zabieg6w
cz,ynnej
Cygankaul. Szkolna87,05-300MiriskMazowiecki
ochrony
na murawach
kserot€rmicznychBrutto: 120960,00zl w tym: 8% VAT
(slownie: brutto sto dwadzieiciatysiqcydziewietsetsze{tdziesiqtzlotych 00/100)
Netto:112000,00zl
w kryteriumceny.
PowyLszeoferfi zostalywybranejako najkorzystniejsze

INFRASTRUKTURA
ISRODOWISKO

U IA EUROPEJSKA
EUROPE.JSKI
FUNDUSZ
ROZWOIUREGIONALNEGO

SPOJNOSCI
NARODOWA
STRATECIA

przezUnigEuropejskqze Srodk6w
Projektwsp6lfinansowany
i Srodowisko
w ramachProgramuInfrastruktura
FunduszuRozwojuRegionalnego
Europejskiego

Wykonawcy,kt6rych oferty wplynply w terminie:
I - rrykonaniezabieg6wochronyczynnejna torfowiskach
CzgS6
zPrzyrodniczo- LeSnychPiotrChotuj,ul. Narbutta55/57 lok. 29, 02-529
I ) Biuro Eksperty
Warszawa
i ,,DIAGSIL"Maciej Szuster,ul. Mickiewicza16,64-830Margonin
CzgS6II - wykonaniezabieg6wochronycrynnej w d4browach6wietlistych
Krasne35, l6-3 15Lipsk
1)PawelPawlowski,,Ekodachy'',
-LeSnychPiotrCholuj,ul. Narbutta55/57lok.29,02-529
2) BiuroEkspertyzPrzyrodniczo
i,,CZAJKA" MarcinZegarek,Cygankaul. Szkolna87, 05-300Mitisk Mazowiecki
Warszawa
Czp56III - wykonaniezabieg6wochronyczynnejna murawachkserotermicznych
* Le6nychPiotrChotuj,ul. Narbutta55/57 lok. 29, 02-529
1) BiuroEkspertyzPrzyrodniczo
i ,,CZAIKA" MarcinZegarek,Cygankaul. Szkolna87, 05-300 Mirisk Mazowiecki
Warszawa
ofertprzezWykonawc6w,wszystkieoferty
Po poprawieniu
oczywistychomyleki uzupelnieniu
spelniajq warunki przetargu.

Uprzejmiedzigkujg za zloizoneoferly.

kopii potwierdzonej,,za zgodno66z oryginalem"
PrzypominamtakZeo obowiqzkuprzedstawienia
nastgpujqcych
dokument6w:
- aktualnego zatwiadczenia wlaSciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajqcego,2e
Le uzyskaLprzewidzianeprawem
Wykonawcanie zalegaz oplacaniempodatk6w,lub zaSwiadczenia,
platnoSci
lub wstrzymaniew caloSci
zwolnienie,odroczenielub rozlo2eniena raly zaleglych
nie wcze6niejniZ 3 miesiqceprzeduplyrvem
wykonaniadecyzjiwla6ciwegoorganu- wystawionego
o udzieleniezam6wienia
do udzialuw postepowaniu
terminuskladaniawniosk6wo dopuszczenie
alboskladaniaofert;
- aktualnego zaSwiadczeniawla6ciwego oddziaht ZakLadttUbezpieczef' Spolecznych lub Kasy
potwierdzajqcego,
2e Wykonawcanie zalegaz oplacaniem
RolniczegoUbezpieczenia
Spolecznego
prawem
przewidziane
Zeuzryskal
lub potwierdzenie,
zdrowotnei spoleczne,
skladekna ubezpieczenia
platnoSci
lub
wstrzymanie
w
calodci
na
zaleg)ych
rozlo2enie
ruly
zrvolnienie,odroczenielub
przed
nie wcze6niejniz 3 miesiqce
uplywem
wykonaniadecyzjiwla6ciwegoorganu wystawionego
do udziatuw postgpowaniuo udzieleniezam6wienia
terminuskladaniawniosk6wo dopuszczenie
alboskladania
ofert.
- oplaconejpolisy,a w przypadkujej braku,innegodokumentuubezpieczenia
potwierdzajqcego,
2e
jest
prowadzonej
cywilnej
w
zakresie
dzialalnodci
od odpowiedzialno6ci
Wykonawca ubezpieczony
na co najmniej100000zl.
zam6wienia,
zwiqzanej
z przedmiotern

INFRASTRUKTURA

rsRoDowrsKo

UNIAEUROPEJsKA
FUNDUSZ
EUROPEJSK
ROZWOJU
REGIONALNEGO

gPOJNOSCI
NARODOWASTRATECIA

przezUniSEuropejskqze 6rodk6w
Projektwspolfinansowany
w ramachProgramulnfrastruklura
i Srodowisko
Europejskiego
FunduszuRozwojuRegionalnego

Kopie powyzszych dokument6w nale2y dostarczyd do biura Centrum Ochony Mokradel,
1/3 lok. 31 w Warszawie(kod pocztowy:0i-636) przed
zrajdujqcegosiq przy ul. Cipszkowskiego
przetargu,
czyli najpbiniei do 31 lipoa do godz. 14. Tylko po
wynik6w
uplywenr7 dni od ogloszenia
przedstawieniukopii powy2szychdokument6wmoZliwejest podpisanieirmowy z Wykonawcq.

Koordynatorprojektu:MagdalenaGalus
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Komisja Przotargo${a:

Agar*e(aw,,\

1.

Anna Szczepaniuk- Przewodnicz4cyKomisji

2.

MagdalenaZafuska- CzlonekKomisji

J.

- CzlonokKomisji
BarbaraSankiewicz-Pawlikowska
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