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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej 

na wykonaniu zadań z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 6210 Murawy 
kserotermiczne, *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i 91F0 Łęgowe 
lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, w latach 2017-2019 (w tym: usuwanie rdestowców 
na potrzeby ochrony siedlisk *91F0 i 91E0 w obszarach Natura 2000: Opolska Dolina 
Nysy Kłodzkiej, Przyłęk nad Białą Głuchołaską i Żywocickie Łęgi, na okres 1-go roku – 
2017 r.) 
 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy  
z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej 
dalej ustawą Pzp. 

 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-006/15 „Ochrona zagrożonych 
siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego”, współfinansowanego ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, informuję o wyborze 
najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu w części:. 
 
CZĘŚĆ III – ,,Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków roślin, tj. 
niecierpka gruczołowatego w granicach obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską” 
 
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez: 
Eco Future Tomasz Mroczkowski 
ul. Sienkiewicza 36/2 
48-304 Nysa 
Uzasadnienie prawne: art. 91 ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca  spełnił warunki udziału w postępowaniu,  jego oferta nie 
podlega odrzuceniu oraz otrzymał największą łączną liczbę punków w kryteriach oceny ofert (cena, 
kryterium środowiskowym). 
 

Porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom: 

Lp. Dane Oferenta Cena oferty 
[brutto] 

Liczba 
punktów 

przyznana 
ofercie 

ocenianej w 
kryterium 
„Cena” 

Liczba punktów 
przyznana ofercie 

ocenianej w 
kryterium 

„Środowiskowym” 

SUMA PUNKTÓW 
UZYSKANA WE 
WSZYSTKICH 
KRYTERIACH 

1 Eco Future Tomasz 
Mroczkowski 
ul. Sienkiewicza 36/2 
48-304 Nysa 

37 000,00zł 60 0 60 

 
 
 
 


