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,,Regulaminu udzielania zamówiefi publicznych

w

Gorczańskim Parku

Narodowym" (Zarządzerue 2llŻ016 z dnia 30 grudnia 2016 z późr'. zm.) oraz,,Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalnoŚci wydatków w ramach Etnopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego' Europejskiego
Funduszu Społeczneg o otaz Funduszu Spój noŚci na |ata 20I 4-2020" z dnial9 Iipca 2017 r.
Dyrekcja Gorczańskiego ParkuNarodowego informuje,żenawykonanie zadaniapn:

,rNłozÓn MERYToRYcZNo_TEcHNICZNY PRoJEKTU I oCENA PoPRAwNoŚcr

lłNycrł

TELEDETEKCYJNYCH''

realizowanego

w

ramach pĄektu POIS.02.04.00-00-0003/18 pn. ,rWykorzystanie nowoczesnych

technologii teledetekryjnych

w

zalządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku

Narodowego oraz analwa aktualnego stanu
nr

2.4. ochrona przyrody

i

i

dynamiki chronionych ekosystemów'' (Działanie

edukacja ekologiczna,

ośpriorytetowa II ochrona

środowiska' w tym

adaptacja do zmian klimatu, Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014*2020)
naj

korzystniej szą o fertę zŁo Żyłafirma

:

GlSolution Bańosz Kulawik
ul. Tyniecka 165
30-376 Kraków
Kryterium oceny ofert:
1.

Cena (wańoŚć brutto): 80 "h.

Liczbapunktów

:

cena najtańszej ze złożonych ofert
cena badanej oferty

2. DoświadczenieWykonawcyz 20oń
oferent może otrzymaÓ w kryterium ,,Doświadczenie" maksymalnie 20 punktów zalriczbę dodatkowych
(ponad liczbę wymaganą w warunkach) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych lub
demonstracyjnych, w których oceniana osoba pełniła funkcję eksperta/specjalisty w zakresie
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przyrodniczymi
,,Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zorzqdzaniu zasobami
Gorczańskiego Porku Narodowego Oraz analiza aktualnego stanu idynomikichronionych ekosystemów"
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fotogrametrii, teledetekcji, fotointerpretacji w tym przetwanałiu danych multispektralnych
laserowego (LIDAR). Wartośó każdego z projektów nie może byó mniejszaniŻ3O0 000 PLN.
oferent otrzymuje 5 punktów zaku;zdy następny projekt.
Poniżej przedstawiono zestawienie otrzymanych ofert oraz

i

skaningu

:

Kryteńa oceny
Lp.

Nazwa
wykonawca

ul. Pachońskiego

z o.o.

3l-2Ż3 Kraków

Bartosz

Kulawik

Doświadczenie

Iiczba

Punkty

SUMA
PUI\KTÓw

5r,77

4 projekĘ

20

7r,77

80,00

a projekty

20

100,00

Cena

ProGea 4D Sp.

GlSolution
2

Adres
rvykonawcy

ul. Tyniecka 165
30-376 Kraków

[wańość
bruttol

Punkty

92 188,50

59 655,00

dodatkowych
projektów]
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5.02.04.00-00-000i/ 1 I
,,Wykorzystanie nowoczesnych technologiiteledetekcyjnych w zorzqdzoniu zosobami przyrodniczymi
Gorczańskiego Parku Narodowego oroz analiza aktualnego stanu idynomikichronionych ekosystemów"
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