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Bełchatów, dnia  01.10.2013 r.  

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu ograniczonego na „Przebudowę części budynku socjalno – magazynowego, 

położonego przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 w Bełchatowie na potrzeby biurowe.”  
 

 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

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

(Dz. U. z  2013 r, poz. 907), Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Przebudowę części budynku socjalno – magazynowego, położonego 

przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 w Bełchatowie na potrzeby biurowe.”  

 wybrana została oferta  złożona przez :  

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy  

ul. Czyżewskiego 7 

 

Oferta wymienionego Wykonawcy jest najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę  

punktów – 100,00 pkt. oraz  spełnia wymagania określone w SIWZ.  

 

2. Informacja  o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punkty w kryteriach oceny ofert: 

 
 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena oferty brutto Liczba punktów  w 

kryterium oceny 

ofert 

1. 

WIK – BUD Katarzyna Maziarz 

Myszaki 31B    

97-400 Bełchatów  

 

 

131 610,00 
98,13 

2. 

OST – BUD Sławomir Oset 

Os. Okrzei 25/11 

97-400 Bełchatów 

Fax: (44) 635 23 49 

 

186 621,04 
69,20 

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

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

tel.: 44 634-90-00, 44 633-83-08, 44 633-83-09 
fax: 44 634-90-05, 44 633-83-06 

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: 80 977 900,00 zł 



3. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. Czyżewskiego 7 

97-400 Bełchatów   

Fax: (44) 632 62 33 

 

 

 

129 150,00 100,00 

 

 

3. Termin zawarcia umowy zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) został wyznaczony na dzień       

02.10.2013 r. 

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono 

żadnej oferty. 

          Zgodnie z art.180 ust. 2 „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. 

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego.” 

 

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: 44 633 83 06. 

 
 

 
 

Podpisał: 

 

mgr Edward Olszewski – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 

mgr inż. Ryszard Błażejewski –  Wiceprezes Zarządu , Dyrektor Techniczny 

 


