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                                    Bełchatów, dnia 28.11.2014 r. 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Kontrakt 12 „Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni ścieków”  

w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie 

Miasta Bełchatowa”. 

 

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 Kontrakt 12 „Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni ścieków” 

w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie 

Miasta Bełchatowa”. 

 

 wybrana została oferta  złożona przez :  

 

RAMB Sp. z o.o., Piaski 2,  97-400 Bełchatów, która otrzymała 100,00 pkt. 

 

Cena wybranej oferty: 

 

846 240,00 PLN brutto (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści 00/100) 

 

W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.  

Wybrany Wykonawca  jako jedyny złożył ofertę,  nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 

złożona oferta nie podlega odrzuceniu. 

 

     W związku z powyższym zastosowanie mają przepisy 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.” 

 

 

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 
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