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Protokół
z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zasadzie konkurencyjności

W celu zamówienia: Prowadzenie pomiarów natężenia przepływów i rzędnych zwierciadła wód 
powierzchniowych oraz obsługa studni piezometrycznych z automatycznymi rejestratorami, 
uzupełniona o badanie parametrów fizykochemicznych wody na wybranych odcinkach obszaru 
Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna w roku 2020.” które jest dofinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
realizowany w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16-01 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych 
obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna”.

I. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie zostało umieszczone na stronie internetowej  
www.npn.pl oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1232223 od dnia 
11.02.2020 r. do dnia 19.02.2020 r.
II. Wykaz ofert

Lp. Wykonawca (nazwa i adres) Data wpłynięcia oferty

1 Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA
SA, 51-415 Wrocław, ul. Kwidzyńska 71.

19.02.2020

2 Towarzystwo  Ochrony  Siedlisk  „ProHabitat”,  ul.
Wołodyjowskiego 8A/1, 15-309 Białystok

19.02.2020

3

dr  inż.  Paweł  Artur  Burandt,  Katedra  Gospodarki
Wodnej,  Klimatologii  i  Kształtowania  Środowiska,
Wydział  Kształtowania  Środowiska  i  Rolnictwa,
Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski  w  Olsztynie,  Plac
Łódzki 2, 10-719 Olsztyn

19.02.2020

III. Informacja o spełnieniu przez wykonawców, którzy złożyli oferty, warunku dotyczącego braku 
konfliktu interesów z zamawiającym: 

W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów  zamówienia  publiczne  udzielana  przez  Narwiański  Park
Narodowy nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Narwiańskim Parkiem
Narodowym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Narwiańskiego Parku
Narodowego  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  Narwiańskiego  Parku  Narodowego  czynności
zwianych  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  wykonawcą
polegające w szczególności na:

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
 pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika, 
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 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. Informacja  o  spełnieniu  przez  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  warunków  udziału  w
postępowaniu (o ile były stawiane).

-
V. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych kryteriom oceny ofert oraz

sposobu przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom w ww. kryteriach

Nr
oferty Nazwa i adres wykonawcy

Pkt kryterium
cena brutto
oferty (%)

Punktacja
łączna (max

100pkt)

Kolejność ofert po
ocenie

(oferta pierwsza
w kolejności –

najkorzystniejsza)

1

Towarzystwo Ochrony Siedlisk
"ProHabitat", ul. 
Wołodyjowskiego 8A/1, 15-
309 Białystok 

100 100 1

2

dr inż. Paweł Artur Burandt, 
Katedra Gospodarki Wodnej, 
Klimatologii i Kształtowania 
Środowiska, Wydział 
Kształtowania Środowiska i 
Rolnictwa, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie, Plac Łódzki 2, 10-
719 Olsztyn

100 99,16 2

3
Przedsiębiorstwo Geologiczne we
Wrocławiu PROXIMA SA, 51-415 
Wrocław, ul. Kwidzyńska 71

100 55,40 3

VI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z uzasadnieniem

Nazwa i adres wykonawcy:
Towarzystwo Ochrony Siedlisk "ProHabitat", ul. Wołodyjowskiego 8A/1, 15-309 Białystok
Uzasadnienie wyboru: przedstawiona oferta jest najkorzystniejszą spośród trzech, które wpłynęły do
Zamawiającego, spełniają warunki przedstawione w ogłoszeniu i są ważne.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
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