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Informacja o wyborze
Dotyczy:

zapytania ofertowego na realizację usług przez 4 merytorycznych
koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie
zachodniego wybrzeża, środkowo-zachodniego, środkowego, Trójmiasta w
projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr
POIS.02.04.00-00-0042/18, 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
realizację usług przez 4 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów
wolontariuszy) w rejonie zachodniego wybrzeża, środkowo-zachodniego, środkowego, Trójmiasta w
projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-000042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:
1. W odniesieniu do Zadania 2 – Sebastiana Barszczewskiego
2. W odniesieniu do Zadania 3 – Jerzego Wojciecha Bagińskiego
3. W odniesiedniu do Zadania 4 – Michała Krause
O terminie podpisania umowy wybrani Wykonawcy zostaną poinformowani w odrębnej wiadomości.
Poniżej przekazujemy zestawienie złożonych ofert:
Zadanie 1 – Lokalny lider 1 – obszar: Świnoujście - Kołobrzeg (z wyłączeniem Kołobrzegu)
Wykonawca

Cena za
godzinę
świadczenia
usługi

Cenna za
cały okres
świadczenia
usługi

Wykształcenie

Doświadczenie
zawodowe

Doświadczenie w
wolontariacie

Suma
punktów
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Konrad
Wrzecionkowski

35 zł netto

109 200 zł
netto

Doktor nauk
rolniczych w
dziedzinie
rybactwo

12 lat

8 lat

60

Zamawiający unieważnił postępowanie w odniesieniu do Zadania 1 w uwagi na fakt, iż jedyna oferta,
która wpłynęła w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące tego Zadania przekracza kwotę, którą
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
Zadanie 2 – Lokalny lider 2 – obszar: Kołobrzeg - granica województw zachodniopomorskiego
i pomorskiego (z Kołobrzegiem włącznie)
Cena za
Cenna za
godzinę
cały okres
Doświadczenie Doświadczenie w
Wykonawca
Wykształcenie
świadczenia
świadczenia
zawodowe
wolontariacie
usługi
usługi
Sebastian
Barszczewski

34,75 zł
brutto

108 420 zł
brutto

Licencjat
administracji

8 lat

2 lata

Zadanie 3 – Lokalny lider 3 – obszar: granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego Białogóra
Cena za
Cenna za
godzinę
cały okres
Doświadczenie Doświadczenie w
Wykonawca
Wykształcenie
świadczenia
świadczenia
zawodowe
wolontariacie
usługi
usługi
Kapitan
Jerzy Wojciech
109 200 zł
35 zł brutto
żeglugi
10 lat
10 lat
Bagiński
brutto
wielkiej

Zadanie 4 – Lokalny lider 5 – obszar: Rzucewo – Gdańsk-Świbno
Cena za
Cenna za
godzinę
cały okres
Doświadczenie
Wykonawca
Wykształcenie
świadczenia
świadczenia
zawodowe
usługi
usługi
Magister
109 200 zł
Michał Krause
35 zł brutto
ochrony
12 lat
brutto
środowiska

Suma
punktów

53

Suma
punktów

60

Doświadczenie w
wolontariacie

Suma
punktów

6 lat

55

