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Warszawa, 24.06.2014 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: 
 

Zakup zdjęcia 
 
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 5/EOG/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. Do Zamawiającego wpłynęły 
oferty niżej wymienionych Wykonawców, którzy zaoferowali cenę brutto: 
 

Lp. Dane oferenta 
Oferowana cena brutto za 

zdjęcie 

1 Bogusław Rudnicki, ul. Strzegomska 236/7, 54-432 Wrocław 150,00 zł 

2 
Hubert Strojanowski STURNUS – pracownia fotograficzna i 

multimedialna, ul. Klonowa 26, 16-400 Suwałki 
500,00 zł 

 
Oceny ofert dokonała w dniu 24.06.2014 r. powołana przez Zamawiającego Komisja w składzie:  
1. Maria Łepkowska – przedstawiciel TP „Bocian”, sekretarz Komisji 

2. Marek Kowalski – przedstawiciel TP „Bocian”, przewodniczący Komisji 
3. Mariusz Grzeniewski - przedstawiciel TP „Bocian”, członek Komisji 
 
Do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę, którego zdjęcie uzyskało najwyższą 
punktację (szczegółowa punktacja znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu): 
 
Hubert Strojanowski STURNUS – pracownia fotograficzna i multimedialna  

- zdjęcie opisane przez Wykonawcę w sposób następujący: „droga Suwałki Filipów” 
 

 
Zatwierdzam 

Asystent koordynatora projektu "Pola tętniące życiem - kampania na rzecz ochrony różnorodności 
biologicznej w krajobrazie rolniczym" 
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Załącznik nr 1 

 
Szczegółowa punktacja przyznana przez Komisję przedstawia się następująco: 
 

nr nazwa zdjęcia 
punkty za 

cenę 
punkty za walory 

artystyczne 
suma 

1 droga Suwałki Filipów 12 55 67 

2 Wychodne k. Suwałk 12 50 62 

3 IMG_1371_pole_owsa-PC9 40 20 60 

4 IMG_1448_pole_owsa-PC9 40 10 50 

 
 
Pozostałe zdjęcia nadesłane przez Wykonawców nie spełniły kryteriów tematycznych opisanych w pkt. 
2 zapytania ofertowego i nie były przez Komisję oceniane.  

 


