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                                                                                        Bełchatów, dn. 19.11.2010 r.  
 
 
    

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji 

Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 06 
„Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum” oraz                                
w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką 
Rakówką (rejon ulicy Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody” w Bełchatowie w ramach projektu 
pn.: „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 1133, poz. 759) informujemy o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Bureau Veritas Polska Sp. z .o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa. 

 
Uzasadnienie 

 
W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wybrany Wykonawca złożył ofertę            

z najniższą ceną oraz, na wezwanie Zamawiającego, prawidłowo uzupełnił ofertę w wyznaczonym 
terminie. Złożonej ofercie przyznano 100 punktów. Cena brutto – 147 216,18 PLN. 

Informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu: 
1. Konsorcjum firm: „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Warzywna 3, 95-200 

Pabianice; Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, ul. Podwale 17b/1a, 50-043 Wrocław; „Bogdan 
Miedziński Consulting Group, ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa. Liczba punktów – 26,94. 

 
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 
 
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni 

od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 
 
Na powyższe przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 1133, poz. 759). 
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