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Warszawa, 29.05.2014 r. 

 

 

Wybór oferty 

 

 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą przy ul. Radomskiej 22/32, 02-323 Warszawa, 

zwane dalej „Zamawiającym”, działając w oparciu o „Wytyczne Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-

2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma 

zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” ogłasza 

wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: 

 

 

Obsługa prawna projektu 

 

 

Zadanie jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony 

różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania 

pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  

 

Sposób dokonania rozeznania: ogłoszenie na stronie internetowej 

www.bocian.org.pl/zamowienia. 

 

W odpowiedzi na zapytanie nr 2/EOG/2014 z dnia 20 maja 2014 r. Do Zamawiającego 

wpłynęły oferty niżej wymienionych Wykonawców, którzy zaoferowali cenę brutto: 

 

Lp. Dane oferenta Oferowana cena brutto 

1 

 

Iwona Dmochowska,  

ul. Pruszkowska 23, 05-840 Brwinów 
20 000, 00 zł 

2 
Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór – Adwokaci Sp. p.,  

ul. Dietla 50/12, 31-039 Kraków 
18 500, 00 zł 

3 
Kancelaria Radców Prawnych Stankiewicz, Własów i partnerzy,  

ul. Dmowskiego 15/9, 80-243 Gdańsk 
12 054, 00 zł 

4 
Andrzej Kołtan,  

ul. Warszawska 14, 21-400 Łuków 
6 000, 00 zł 

5 
Kornelia Maruszczak-Pobiedzińska, 

ul. Sosnowa 33, 11-010 Wójtowo 
5 000, 00 zł 

 

Wszystkie oferty odpowiadają treści zapytania ofertowego 
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Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

 

Kornelia Maruszczak-Pobiedzińska, 

ul. Sosnowa 33, 11-010 Wójtowo 

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa oferowana cena brutto.  

 

 

 

Zatwierdzam 

 

Koordynator projektu "Pola tętniące życiem - kampania na rzecz ochrony różnorodności 

biologicznej w krajobrazie rolniczym" 

 

 

 
 


