
 

Bełchatów, dnia 14 sierpnia 2015 r. 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę 32 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 32 podłączeń 
budynków do kanalizacji sanitarnej” w ramach programu pn. „Lokalny program 
dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego- etap II.” 
wybrana została oferta złożona przez :Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe 
„ELWOD” U. Błońska, E. Błońska, Domaszowice 216, 25-900 Kielce, która otrzymała 
98,57 pkt. 
Cena wybranej oferty: 
103 697,90 PLN brutto (słownie: sto trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem 
złotych 90/100) 
Okres gwarancji: 60 miesięcy 
W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert była cena oraz okres 
gwarancji. 
Wybrany Wykonawca złożył ofertę jako jeden z sześciu oferentów. 

1. Firma Edan Mieczysław Piech, ul. Mielczarskiego 26, 97-400 Bełchatów; 
2. PPHU Sanel Zdzisłąw Krupa, Janusz Zaniewicz Spółka Jawna, ul. 

Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów 
3. PPHU Handel Usługi Instalacyjne i Konstrukcyjno-Budowlane „TINA”, ul. 

Męczenników Katyńskich 6A, 97-400 Bełchatów, 
4. PPHU Marbud s.c. ul. Mielczarskiego 11, 97-400 Bełchatów 
5. KAŹMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych, ul. 

Głowna 92, Kosów, 97-310 Moszczenica. 
 
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: 82 177 900,00 zł 
Zgodnie z art.94 ust. 2 Ustawy Pzp:„ Zamawiający zawiera umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
 
W celu dopełnienia formalności związanych z podpisaniem umowy prosimy o kontakt 
z p. Adrianem Woźniakiem  
 
 
   Zatwierdził:  Piotr Kopek – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny 
   Wiesława Kuc – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Operacyjny 
 


