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   Bełchatów, dnia 10.06.2016 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  

nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji stabilizacji osadów 

ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”.  

Nr sprawy DO.JRP.ZP-1/2016. 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji stabilizacji osadów 

ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie.” 
 

 wybrana została oferta  złożona przez:  

 

Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe PROJ - EKO Sp. z o.o., ul. Okrzei 18, 64-920 Piła 

 

Oferta wymienionego Wykonawcy jest najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów – 

68,00 pkt. oraz  spełnia wymagania określone w SIWZ.  

 

W poniższej tabeli przedstawione są informacje  o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz punkty 

przyznane w kryterium oceny ofert: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena oferty brutto 

Termin realizacji  

Ilość punktów   

w kryteriach oceny 

ofert 

1. 

 Przedsiębiorstwo Projektowo – 

Usługowe PROJ - EKO  

Sp. z o.o., ul. Okrzei 18,  

64-920 Piła 

350 550,00 PLN 

Termin realizacji: do 25.10.2016 r. 

Cena:  64,00 

Termin realizacji: 4,00 

Razem:  68,00 

2. 

Biuro Projektów Gospodarki 

Wodnej i Ściekowej „Biprowod -

Warszawa” Sp. z o.o. 

ul. Broniewskiego 3,  

01-785 Warszawa 

578 100,00 PLN 

Termin realizacji: 11.10.2016 r. 

Cena:  38,81 

Termin realizacji: 14,00 

Razem:  52,81 

3. 

Biuro Projektów Budownictwa 

Komunalnego we Wrocławiu  

Sp. z o.o. 

ul. Opolska 11-19, lok 1  

52-010 Wrocław 

425 580,00 PLN 

Termin realizacji: 31.10.2016 r. 

Cena:  52,72 

Termin realizacji: 0,00 

Razem: 52,72 

        

 

 W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono 

żadnej oferty. 

 

 



  

 Termin zawarcia umowy: 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż  

10 dni  od dnia przesłania zawiadomienia. o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 

to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

Zgodnie z art.180 ust. 1. „Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 

ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.”  

ust. 3. „Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.” 

Zgodnie z art.182 ust. 1 „Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania 

informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały 

przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane  

w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.” 

 

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych po otrzymaniu niniejszej 

informacji faxem, prosimy o potwierdzenie otrzymania czytelnej informacji wraz z podaniem ilości 

przesłanych stron na nr faxu: 44 634 90 05. 

 

 

 

 

 
Podpisał: 

 

mgr Piotr Kopek – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 

mgr inż. Wiesława Kuc  - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny 

 


