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   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie informuje, że postępowanie 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na  „Dostawy odczynników chemicznych, materiałów filtracyjnych, 

roztworów wzorcowych i kalibracyjnych, materiałów do mikrobiologii, testów kuwetowych, szkła laboratoryjnego, 

roztworów wzorcowych do analizatorów ścieków oczyszczonych, roztworów wzorcowych do analizatorów wody” 

zostało zakończone. 

Zamówienie podzielone jest na następujące części:  

-odczynników chemicznych; 

- materiałów filtracyjnych; 

- roztworów wzorcowych i kalibracyjnych; 

- materiałów do mikrobiologii; 

- testów kuwetowych; 

- szkła laboratoryjnego; 

- roztworów wzorcowych do analizatorów ścieków oczyszczonych; 

- roztworów wzorcowych do analizatorów wody.           

 

W części I wybrano do realizacji ofertę nr 3 złożoną przez firmę: 

Avantor Performance Materials Poland S.A. 

ul. Sowińskiego 11 

44-101 Gliwice 

-za cenę ofertową brutto - 15 583,80 zł 
 

W części II, III, IV i VII unieważniono postępowanie na podstawie § 24 ust.1 pkt.1.4. Regulaminu udzielania zamówień 

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie. 

 

W części V wybrano do realizacji ofertę nr 2 złożoną przez firmę: 

HACH LANGE Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 119 

50-428 Wrocław 

-za cenę ofertową brutto - 72 801,42 zł 
 

W części VI wybrano do realizacji ofertę nr 4 złożoną przez firmę: 

ARCHEM  Sp. z o.o.   ŁANY 

ul. Wesoła 8 

55-002 Kamieniec Wr. 

-za cenę ofertową brutto - 11 952,35 zł 
 

W części VIII unieważniono postępowanie na podstawie § 24 ust.1 pkt.1.1. Regulaminu udzielania zamówień w 

Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie. 

 
Zatwierdził: 

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny 

mgr  Edward Olszewski 

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 


