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ZAWIADOMIENIE   
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY/   

        
Na podstawie art. 79 ust.1 - Regulaminu postępowania dla procedury przetargowej 

udzielania zamówienia  w Bialskich Wodociągach i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej 
Podlaskiej niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Bialskie Wodociągi i Kanalizacja 
„WOD-KAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A, postępowaniu  
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  
 

„ Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej  i kanalizacji 
ściekowej w ul. Grodzickiego w Białej Podlaskiej”, 

 
wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę: 
 

WOD-KAN Usługi Projektowe Beata Jasińska, Stary Sławacinek 68B,  
21-500 Biała Podlaska 

 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą  
cenę - 2 500,00zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku 
oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym  
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Łączna liczba otrzymanych punktów 1 pkt. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty: 
Oferta nr 1 –  PROWEKS Sp. z o.o., ul. Matejki 5, 22-600 Tomaszów Lubelski;  
Łączna liczba otrzymanych punktów – 0,35 pkt. 
Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowe GAMMA-PROJEKT, Mariusz Piotr 
Burakowski, ul. Świerkowa 4, 18-106 Niewodnica Kościelna; 
Łączna liczba otrzymanych punktów – 0,46 pkt. 
Oferta nr 3 – PROJECT-CONSULTING Katarzyna Całka, ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków; 
Łączna liczba otrzymanych punktów – 0,33 pkt. 
Oferta nr 4 – INSTALACJE SANITARNE projektowanie, nadzór, mgr inż. Andrzej Wasiluk,  
ul. Ogrodowa 20, 21-500 Biała Podlaska; 
Łączna liczba otrzymanych punktów – 0,64 pkt. 
 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 81 - Regulaminu postępowania dla 
procedury przetargowej udzielania zamówienia w Bialskich Wodociągach i Kanalizacji  
„WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, w przypadku nie złożenia protestu, może zawrzeć 
umowę w sprawie zamówienia w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 
oferty. 
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w Białej Podlaskiej 
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