
                                                         
                                                                             

                                                       

Bełchatów, 22.08.2011 r. 

 

     

        

Zawiadomienie o wyborze oferty 

                                                                                                            

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 09 – 

„Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”, w ramach projektu 

„Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta 

Bełchatowa”.  

 

                Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 roku. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  Kontrakt 09 – 

„Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”, w ramach projektu „Budowa 

i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. 

 

Zamawiający: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. 

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 

97-400 Bełchatów, 

 

Wybór oferty – Wykonawca: 

Instal Kraków SA 

ul. K. Brandla 1 

30-732 Kraków 

 

Cena wybranej oferty: 
60 762 000,00 PLN brutto (sześćdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100 
PLN), 

11 362 000,00 PLN VAT 23% (jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100 

PLN), 
49 400 000,00 PLN netto ( czterdzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy 00/100 PLN). 

 

Uzasadnienie wyboru: 

W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wybrany 

Wykonawca jako jedyny złożył ofertę, następnie po wezwaniu zamawiającego 

przedstawił prawidłowe wyjaśnienia  i uzupełnienia.  

Cena wybranej oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy. 

W powyższym postępowaniu znajduje zastosowanie art. 94, ust.2, pkt. 1),  lit. a  Ustawy. 

 

 

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze 

informacje  

o wyborze oferty na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym – w swojej 

siedzibie. 



 

W sprawie formalności związanych z podpisaniem umowy prosimy o kontakt z P. Ewą 

Skorupą  

tel. (44) 633 83 06 w. 37, tel. kom. 691 941 569. 

 

 

 

Podpisał: 

Prezes Zarządu 

Dyrektor Naczelny 

 mgr inż. Sylwester Melon 

 

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania Ruchu  

mgr inż. Ryszard Błażejewski 

 


