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                           Bełchatów, dnia 11.09.2014 r. 
 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Budowę 44 podłączeń budynków do kanalizacji 

sanitarnej” w ramach programu pn. „Lokalny program dofinansowania budowy podłączeń 

budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.”  Nr sprawy: DJP.PP.ZP- 6/2014r. 

 

 

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 „Budowę 44 podłączeń budynków do kanalizacji 

sanitarnej” w ramach programu pn. „Lokalny program dofinansowania budowy podłączeń 

budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.”  

  

 wybrana została oferta  złożona przez :  

 

PPHU Sanel Sp. j., ul. Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów, która otrzymała 100,00 pkt. 

 

Cena wybranej oferty: 

 

196 492,50 PLN brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta 

dziewięćdziesiąt dwa 50/100) 

 

W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.  

Wybrany Wykonawca  jako jedyny złożył ofertę.  

      

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono 

żadnej   oferty. 

 

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. 

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 



 

Zgodnie z art.94 ust. 2 Ustawy Pzp: 

„Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.” 
 

W celu dopełnienia formalności związanych z podpisaniem umowy prosimy o kontakt  

z   p. Adrianem Woźniakiem od dn. 12.09.2014r. 

 
 

 

Podpisał: 

 

mgr Edward Olszewski – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 

mgr inż. Ryszard Błażejewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny 
 

 

 

 

 


