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Gdańsk, 16.08.2017 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

 

Fundac ja Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego  

ul.  Bażyńsk iego  1a,  80 -952 Gdańsk  

 
dot.: zapytania ofertowego na wykonanie zabiegów z zakresu czynnej ochrony w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki w ramach realizowanego 

projektu „Koszenie Łąk oraz usunięcie z nich drzew i krzewów w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki” dofinansowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie 

zapytania ofertowego na wykonanie zabiegów z zakresu czynnej ochrony w rezerwacie przyrody Piaśnickie 

Łąki w ramach realizowanego projektu „Koszenie Łąk oraz usunięcie z nich drzew i krzewów w rezerwacie 

przyrody Piaśnickie Łąki” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą 

ofertę złożoną przez: 
 

Wojciech Rak, ul. Szkolna 44, 83-011 Wiślinka 
 

 

Cena oferty: 207.000,00  złotych brutto. 

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, tj. posiada 

wymagane doświadczenie polegające na wykonaniu dwóch usług obejmujących swoim zakresem co 

najmniej wykaszanie łąk w przyrodniczym obszarze chronionym o łącznej wartości 30.000,00 zł brutto. 

Jednocześnie Oferta wykonawcy przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  

i uzyskała maksymalna ilość punktów w kryterium cena. 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych w postępowaniu ofert: 

LP. Wykonawca Spełnienie warunku doświadczenia Całkowita 
cena brutto 
oferty 

Punkty w 
kryterium 
cena  

1. Tartak Jagodno, Jagodno 1, 
82-310 Elbląg 

NIE – Wykonawca nie spełnia warunków 
udziału w postępowaniu – nie posiada 
stosownego doświadczenia. Tym samym 
oferta wykonawcy jest nie ważna, gdyż 
jest niezgodna z założeniami zapytania 
ofertowego. 

200.000,00 zł 0 pkt. 

2. Eko-Strzecha Tomasz Hapka, 
Zbrzyca 6 
89-608 Swornegacie 

NIE – Wykonawca nie spełnia warunków 
udziału w postępowaniu – nie posiada 
stosownego doświadczenia. Tym samym 
oferta wykonawcy jest nie ważna, gdyż 
jest niezgodna z założeniami zapytania 
ofertowego. 

220.000,00 zł 0 pkt. 

3. Usługi Leśne i Ogrodnicze 

ELITELAS Sp. z o. o. Sp. k. 

Durdy 141, 39-450 Baranów 

Sandomierski 

TAK 216.000,00 zł 95,83 pkt 

4. Wojciech Rak, Ul. Szkolna 44, 
83-011 Wiślinka 

TAK 207.000,00 zł 100,00 

pkt. 

 


