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Informacja z otwarcia ofert 
 

Dotyczy:  Zapytania ofertowego na: przeprowadzenie prezentacji w formie webinaru w trakcie 
szkolenia jubileuszowego dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF nr POIS.02.04.00-
00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na 
przeprowadzenie prezentacji w formie webinaru w trakcie szkolenia jubileuszowego dla wolontariuszy 
Błękitnego Patrolu WWF nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, do upływu składania ofert, tj. do dnia 8 maja 2020 r. godz. 
16:00 wpłynęła następująca liczba ofert:  
 

1. Na Część A – 1 oferta  
2. Na Część B – 1 oferta  

 

Po dokonaniu otwarcia ustalono, że w postępowaniu zostały złożone następujące oferty: 

1. Część A  

 Wykonawca 
Cena brutto za wykonanie 

zamówienia 
Merytoryczność oferty 

1. Michał Czub 
 

448,95 zł 

Wykonawca podczas webinaru oferuje 
przybliżenie skali zagrożenia, a także 

najnowszych wyników badań naukowych 
prowadzonych w rejonie Morza 

Bałtyckiego dotyczących studiów 
bioakumulacji  Bojowych Środków 

Trujących w sieciach troficznych, a także 
ich toksyczności w środowisku wodnym i 

wpływu na cały ekosystem. 
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2. Część B 

 Wykonawca 
Cena brutto za wykonanie 

zamówienia 
Merytoryczność oferty 

1. 
Marek 

Krysztoforski 
 

307, 50 zł 

Wykonawca oferuje przygotowanie i 
przeprowadzenie wykładu PP na temat: 

„Wpływ rolnictwa na jakość wód”. 
Głównym tematem będzie 

zanieczyszczenie wód biogenami (Ni P) 
oraz innymi środkami produkcji rolniczej. 

Wykonawca w ofercie szczegółowo 
wypunktował zagadnienia, które planuje 

omówić w ramach proponowanej 
tematyki wykładu.  
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