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INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Jezioro Kopań PLH320059 w województwie zachodniopomorskim w ramach projektu nr 

POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 

(PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014 – 2020. 

Nr sprawy: ZP.261.11.2019.AD.39. Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

2019/S 067-157359. 

 Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją  art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z 

dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 35 404,18 zł brutto 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: 

nr oferty nazwa Wykonawcy adres Wykonawcy 

1.  ESKADA Analizy Środowiskowe 

Arkadiusz Rekowski 

Pl. J. Wejhera 13/5, 84-200 Wejherowo 

2.  PRO NATURA PRO HOMINI 

Katarzyna Bociąg 

Ul. Miraua 9/6, 80-318 Gdańska 

 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach: 

nr 

oferty 
nazwa Wykonawcy 

Cena 

brutto 

(zł) 

Termin 

wykonania 

Okres 

gwarancji 

Warunki 

płatności 

1. ESKADA Analizy Środowiskowe 

Arkadiusz Rekowski 

33 825,00  Zamówienie 

zostanie 

zrealizowane 

w terminach 

Zgodnie z 

warunkami 

gwarancji 

określonymi 

Zgodnie z 

warunkami 

płatności 

określonymi 



 

 

określonych 

w SIWZ i w 

projekcie 

umowy 

w 

załączniku 

nr 7 do 

SIWZ 

(projekt 

umowy) 

w 

załączniku 

nr 7 do 

SIWZ 

(projekt 

umowy) 

2. PRO NATURA PRO HOMINI 

Katarzyna Bociąg 

35 522,40 Zamówienie 

zostanie 

zrealizowane 

w terminach 

określonych 

w SIWZ i w 

projekcie 

umowy 

Zgodnie z 

warunkami 

gwarancji 

określonymi 

w 

załączniku 

nr 7 do 

SIWZ 

(projekt 

umowy) 

Zgodnie z 

warunkami 

płatności 

określonymi 

w 

załączniku 

nr 7 do 

SIWZ 

(projekt 

umowy) 

 

 

 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


