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ogłoszenie
0 wybor:re najkor:rystni*jsz*j oferĘ

t. Działając na pod$tawie art. 92 ust. 2 ustarryy z dnia 29 stycznia 2004 r' Pr*ulo zamówień
publicznych dalej ustawa pŻp {tj Dz. U. z 2010 r., Nf l13, poz. 759 z paźn. zm)
zawiadamiaffL żę w postępowaniu cl udzięlenie zamÓwienia publicznego pfowabzonego w
trybie przetargu nieograniezonego na n Wykonanie proielitórv ptanów oehrony dla
obszaróvr ostci M*grrskiej PLE Isg0ol i Magurskiego Parku Narcdowęo- or&z
pĘektu planu zadań ochronnyclt obszaru Beskid Niski PLB 1s$t$2'' wybrano ofęrtę
następuj ącego Wykonarvcy :

Inst5rtut ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z sicdzibą prry Al. A. Mickiewieza
33; 31-12s Kr*kó*v

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia w cenie: 2 4g7 515'00 zł brutto
(słownie. dwa miliony czterysta duiewięćdziesiąt siedem tysię*y pięćset piętnaście złotych
ool10o)

Uzas*dnienie wyboru:
Wykonawca lłtory został'wybrany złożył ofertę nie podlega.}ącą odrzuceniu" spełnia warunki
udziału w postępowaniu' ofęrta jest zgodna w srvej treśei ze specyfikacją istotnych warunków
zamowienią zawiera najnizszą cenę za realizację całości zamówienia i uzyskał przez to
najwyższą ilośc punktów.
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Instytnt Ochrony Prz3rady
Folskiej AkademiiNauŁ
A1' A' Mickięrwicza 33
31-i20 Kraków

2 497 5l5'0s uł
Do d*ia

t5.11.2014 r
Zgodłe z pĄektem

um0wy

7,

KRAMEKCI Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 108
3tąŻ} Krakilv

5 492 49L.Ża zŁ
Do dnia

15.11.2S14 r.
Zgodne z projekfem

ilrBowy'
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