
 

       

                                                                              Sępólno Krajeńskie,   dnia  16.09.2015 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z przeprowadzonego postępowania o udzielania  zamówienia publicznego  o  wartości   nie 

przekraczającej 30 000 euro  

1. Zamawiający:   

Stowarzyszenie Dorośli - Dzieciom Sępólno Krajeńskie. 

2. Przedmiotem  zamówienia  jest: 

a) Dostawa 780 szt. budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy (w tym zawieszenie 79 budek na 

terenie rezerwatu „Głusza” oraz Nadleśnictwa Runowo) w ramach inicjatywy: „Budki lęgowe dla 

ptaków”,  

b) Wykonanie i ustawienie 2 wież lęgowych dla jerzyków w ramach inicjatywy: „Chronimy 

jerzyki w Sępólnie Krajeńskim”,  

c) Dostawa 160 szt. schronień rozrodczych dla nietoperzy w ramach inicjatywy: „Ochrona czynna 

nietoperzy poprzez wywieszenie dla nich skupisk schronień rozrodczych”. 

 

3. Postępowanie wszczęto dnia 26.08.2015 r. 

4. Oferty zostały otwarte w dniu 10.08.2015r. 

5. Zaproszenie do składania ofert skierowano telefonicznie ,faxem, drogą elektroniczną, pisemnie* 

dnia 26-28.08.2015r. 

W odpowiedzi na zaproszenie, wpłynęło w terminie do dnia  04.09.2015r. 6  ofert, złożonych przez: 

1. „PRO THERIA” Tomaszewski Mirosław ul.Chociszewskiego 6/37, 86-200 Chełmno  

Cena oferty : 11.512.80 zł brutto ( oferta dla zadania c)  ) 

2. „PRO THERIA” Tomaszewski Mirosław ul.Chociszewskiego 6/37, 86-200 Chełmno  

Cena oferty : 11.512,80 zł brutto  ( oferta dla zadania  a)  ) 

3. Usługi Stolarskie i Ogrodnicze Piotr Słaboszewski, ul. Waryńskiego 26/27 85-320 Bydgoszcz 

Cena oferty : 18.228,60 zł brutto ( dla zadania  a)  ) 

4. MICHMAR BIRDS Usługi Przyrodnicze Marek Bebłot ul. Hetmana Gosiewskiego ¾ 

11-200 Bartoszyce 

Cena oferty: 44.600,00 zł brutto ( dla zadania  a)  ) 

5. FUNDACJA „ŁĄKA”  ul. Wandy 3/7  m20, 03-949 Warszawa 

Cena oferty: 39 000,00 zł brutto ( dla zadania a) ) 

Cena oferty : 25.000,00 zł. brutto ( dla zadania  b) ) 

Cena oferty : 19.000,00 zł. brutto ( dla zadania c) ) 

Cena oferty: 42 066,00 zł brutto 

6. REMTOR Sp z o.o. ul. Koronowska 22 89-400 Sępólno Krajeńskie 

Cena oferty:  10 147,50 zł brutto ( dla zadania  b) ) 

 

Nie  przyjęto oferty/ofert nr..., jako nie spełniającej warunków wymaganych   przez Zamawiającego tj. 

: nie dotyczy 



 

6. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez  firmę : „PRO THERIA” Tomaszewski Mirosław 

ul.Chociszewskiego 6/37, 86-200 Chełmno  , za cenę  11.512.80 zł brutto ( oferta dla 

zadania c)  ) 

Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez  firmę : „PRO THERIA” Tomaszewski Mirosław 

ul.Chociszewskiego 6/37, 86-200 Chełmno , za cenę  11.512.80 zł brutto ( oferta dla 

zadania a)  ) 

Wybrano ofertę nr 6 złożoną przez firmę :  REMTOR Sp z o.o. ul. Koronowska 22 89-400 

Sępólno Krajeńskie  za cenę 10 147,50 zł brutto ( dla zadania  b) ) 

 

 

7. Inne uwagi: brak  

8. Na tym protokół zakończono i podpisano : 

                                                                                  Sławomir Jaskulski 

 

 


