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OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
 Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą 
w Mokrej Prawej, działając na podstawie rozdz. XXIV pkt 1 ppkt 1) Zapytania 
ofertowego uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego na zasadzie konkurencyjności na:  
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót 
budowlanych – cz. I-II:  
Część I      Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania 
inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie oraz modernizacja stacji zagęszczania i 
odwadniania osadów wraz z wykonaniem instalacji do odwadniania i przetwarzania 
osadów ściekowych powstających w miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej 
gm. Skierniewice na nawóz organiczno-mineralny lub środek poprawiający właściwości 
gleby do celów rolniczych lub upraw leśnych wraz z obiektami infrastruktury”.  
Część II  Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie oraz modernizacja stacji zagęszczania i 
odwadniania osadów wraz z wykonaniem instalacji do odwadniania i przetwarzania 
osadów ściekowych powstających w miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej 
gm. Skierniewice na nawóz organiczno-mineralny lub środek poprawiający właściwości 
gleby do celów rolniczych lub upraw leśnych wraz z obiektami infrastruktury”. - nr 
sprawy ZS/009/R/U/JRP/21 
 

Dla Część I 
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Zaprojektowanie oraz modernizacja stacji zagęszczania i odwadniania osadów wraz z 
wykonaniem instalacji do odwadniania i przetwarzania osadów ściekowych 
powstających w miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej gm. Skierniewice na 
nawóz organiczno-mineralny lub środek poprawiający właściwości gleby do celów 
rolniczych lub upraw leśnych wraz z obiektami infrastruktury”.  
 
 Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę 
„WEGBUD” Daniel Węgrzyński, Wólka Pytowska 1, 97-512 Kodrąb, z ceną brutto: 

27 306,00 zł., która w kryterium oceny ofert ,,cena brutto oferty” uzyskała 100,00 pkt. 
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrana oferta spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym i została złożona 
jako oferta najkorzystniejsza z najniższą ceną.  
 
Ponadto Zamawiający przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty na ww. 
przedmiot  zamówienia oraz punktację przyznaną Wykonawcom: 



 

 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
Liczba punktów  

w kryterium 
,,cena brutto oferty” 

1 

 

Pilamis Sp. z o.o., Sp.k., Al. Piłsudskiego 
133d/127, 92-318 Łódź 

 

42,05 pkt 

3 

 
Progres Zbigniew Witczak, ul. Nowomiejska 19, 

96-100 Skierniewice  
 

79,00 pkt 

4 

 
Andrzej Hiper, ul. Poniatowskiego 3, 96-316 

Międzyborów 
 

96,83 pkt 

 
Podpisanie umowy: 
Zgodnie z terminami określonymi w rozdz. XXV Zapytania ofertowego zostanie 
podpisana umowa z Wykonawcą: „WEGBUD” Daniel Węgrzyński, Wólka Pytowska 1, 97-
512 Kodrąb. 
          

Dla Część II 
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad 
wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie 
oraz modernizacja stacji zagęszczania i odwadniania osadów wraz z wykonaniem 
instalacji do odwadniania i przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej gm. Skierniewice na nawóz organiczno-
mineralny lub środek poprawiający właściwości gleby do celów rolniczych lub upraw 
leśnych wraz z obiektami infrastruktury”. 
 

 Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Pilamis Sp. 
z o.o., Sp.k., Al. Piłsudskiego 133d/127, 92-318 Łódź, z ceną brutto: 32 472,00 zł. która w  
kryterium oceny ofert ,,cena brutto oferty”  uzyskała 100,00 pkt. 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrana oferta spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym i została złożona 
jako jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
 
Podpisanie umowy: 
Zgodnie z terminami określonymi w rozdz. XXV Zapytania ofertowego zostanie 
podpisana umowa z Wykonawcą: Pilamis Sp. z o.o., Sp.k., Al. Piłsudskiego 133d/127, 92-
318 Łódź. 
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