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Bełchatów, dnia 2009-03-06 
 
 
 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty 
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223 poz. 1655) zamawiający zawiadamia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonan iem robót 
realizowanych w ramach Kontraktu 02 pn. „Budowa kan alizacji deszczowej                          
i sanitarnej przebudowa sieci wodoci ągowej w ulicy Lipowej – etap III”, projekt pn:. 
„Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 
Bełchatowa”. 
 
Zamawiaj ący: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 
ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 
97-400 Bełchatów, 
 
Wybór oferty – Wykonawca: 
Biuro Projektowe „OMEGA” S.C. M. Andrysiak, D. Kucharczyk  
ul. Ignacego Krasickiego 2 
97- 500 Radomsko 
 
Cena wybranej oferty: 

• 19 900,00 PLN netto (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset  00/100 PLN); 
• VAT 22% w wysokości 4 378,00 PLN (słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt 

osiem 00/100 PLN); 
• 24 278,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt 

osiem 00/100 PLN). 
 
Uzasadnienie wyboru:  
W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wybrany 
wykonawca zaproponował najniŜszą cenę, a złoŜonej przez niego  ofercie przyznano 100 
punktów. 
 
 

Ponadto w post ępowaniu  oferty zło Ŝyli nast ępujący wykonawcy:  

1. „WZIR” Sp. z o.o., ul. Wręczycka 11a, 42 – 200 Częstochowa. Ofercie tej przyznano 

72,49 punktów. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. –KAN.” 
Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 
 

tel./ fax: centr. 044 633-83-06, 044 633-83-08, 044 633-83-09 
e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl 

www.wodkan-belchatow.pl 
 

NIP: 769-050-22-13,   REGON: 590005919 
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360 

Wysokość kapitału zakładowego: 30 555 700,00 zł 
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2. „ADAPTEQ ENGINEERING” Jolanta Piasecka, ul. Szczęśliwa 16,                              

05 – 092 Łomianki. Ofercie tej przyznano 30,15 punktów. 

3. „SGS” POLSKA Sp. z o.o., ul. Bema 83, 01 – 233 Warszawa. Ofercie tej przyznano 

82,91 punktów. 

4. „BUREAU VERITAS POLSKA” Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02 – 796 Warszawa. 

Ofercie tej przyznano 22,33 punktów. 

 
Na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3 oraz art. 24 ust. 4 PZP wykluczono i odrzucono 1 ofertę, tj. 

Firma Instalacyjno – Budowlana inŜ. Edyta Patrzyk, ul. Kaczeńcowa 22,                                       

97 – 400 Bełchatów. 

 
 
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze 

informacje o wyborze oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert równieŜ na 

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych moŜna wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym uzyskano lub moŜna 

było uzyskać informację o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu. 

Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe 

mógł zapoznać się z jego treścią. 

 

 
 

Podpisał: 
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny 

mgr inŜ. Sylwester Melon 
 

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Rozwoju 
i Utrzymania Ruchu 

mgr inŜ. Ryszard BłaŜejewski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
 


