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OGLOSZENIE 

Zgodnie z § 4 ,,Regulaminu udzielania zamówieñ publicznych w Gorczañskim Parku Narodowym" 

(Zarzdzethe 21/2016 z dnia 30 grudnia 2016 z pó±n. zm.) oraz ,,Wytycznymi w zakresie 

kwa1ifikowa1noci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Spolecznego oraz Funduszu S$jnoci na lata 2014-2020" z dnial9 lipca 2017 r. 

Dyrekcja Gorczanskiego Parku Narodowego informuje, ze do wykonania zamówienia pn: 

NADZOR MERYTORYCZNO-TECHNICZNY PROJEKTU I OCENA POPRAWNOCI DANYCH 

TELEDETEKCYJNYCH" 

realizowanego w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0003/1 8 pn. ,,Wykorzystanie nowoczesnych 

technologii teledetekcyjnych w zarzdzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczañskiego Parku 

Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosysteméw" (Dzialanie 

nr 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, O priorytetowa II Ochrona rodowiska, w tym 

adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020) 

wybrano firmç: 	ProGea 4D Sp. Z 0.0 

ul. Pachonskiego 
31-223 Krakow 

UZASADNIENIE: 
W dniu 28.02.2019 r. Zamawiajqcy otrzymal pismo od firmy GlSolusion Bartosz Kulawik (ul. 

Tyniecka 165, 30-376 KrakOw) z informacjq o rezygnacji z podpisania umowy na wykonanie 

przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 pkt 5b ,,Regulaminu udzielania 

zamówieñ publicznych w Gorczañskim Parku Narodowym" (Zarzqdzenie 21/2016 z dnia 30 grudnia 

2016 z pó±n. zin.) oraz ,,Wytycznymi w zakresie kwa1ifikowa1noci wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spójnoci na 

lata 2014-2020" z dnial9 lipca 2017 r., Zamawiajqcy skorzystal z moz1iwoá podpisania umowy na 

wykonanie zamówienia z Wykonawcq, który zajql kolejne miejsce (zgodnie zprzyjqt4 punktacjq) na 

1icie waznych ofert otrzymanych w ramach przeprowadzonego postçpowania. 
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Projekt Nr PO!S.02.04.00-00-0003118 
Wykorzystanie nowoczesnych technologll teledetekcyjnych w zarzqdzaniu zasobami przyrodniczymi 

Gorczañskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu I dynamiki chronionych ekosystemów" 


