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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-V:  
Część II Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 

inżynieryjnej drogowej nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. 
Starbacicha w Skierniewicach”. 

Część III Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 
inżynieryjnej drogowej nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz  
z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej w Skierniewicach”. 

Część V Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 
inżynieryjnej drogowej nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej w ul. Kolbego w Skierniewicach” - nr sprawy: 
ZS/001/R/U/JRP/22 

 
Dla Część II: 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Progres Zbigniew 
Witczak, 96-100 Skierniewice, ul. Nowomiejska 19, z ceną brutto: 7 995,00 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. 
        

Dla Część III: 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Progres Zbigniew 

Witczak, 96-100 Skierniewice, ul. Nowomiejska 19, z ceną brutto: 7 995,00 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. 

 
Dla Część V: 

 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Progres Zbigniew 

Witczak, 96-100 Skierniewice, ul. Nowomiejska 19, z ceną brutto: 7 995,00 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 dla cz. II,III,V: 
Zgodnie z terminami określonymi w rozdz. XXV Zapytania ofertowego zostanie 
podpisana umowa z Wykonawcą: Progres Zbigniew Witczak, 96-100 Skierniewice,  
ul. Nowomiejska 19. 
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