
Leoncin, dnia 26 marca 2008 roku 
 
 
 
Znak:GK-341/p.n /  1  /08 
      

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w  przetargu nieograniczonego na  zadanie pn.                          
„Konserwacja dróg będących w zarządzie Gminy Leoncin w 2008 roku” 

 
 
 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że                       
w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie   
pn. „Konserwacja dróg będących w zarządzie Gminy Leoncin w 2008 roku „ w  trybie 
przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty Nr 1: Spółdzielni Kółek Rolniczych w 
Leoncinie, 05-155 Leoncin.                                                                                                          
Ceny jednostkowe wybranej oferty wynoszą za: 

1) Wykonanie 1 m2  równania drogi wraz z zagęszczeniem: 
Cena:  0,12 zł + 22 % podatku VAT : 0,03  zł = 0,15  zł brutto, /słownie zero zł 15/100) 

2) Wykonanie 1m2 (gr. 10cm) nawierzchni żwirowej: 
Cena: 10,90 zł + 22 % podatku VAT : 2,40 zł = 13,30 zł brutto, /słownie : trzynaście  złotych 

30/100) 
3) Wykonanie 1m2 (gr. 15cm) nawierzchni żwirowej: 

Cena: 14,20 zł + 22 % podatku VAT : 3,12  zł = 17,32  zł brutto, /słownie: siedemnaście 
złotych 32/100) 

    4) Wykonanie 1 m2 (gr. 15cm) nawierzchni żużlowej: 
Cena: 9,70  zł + 22 % podatku VAT:  2,13 zł = 11,83  zł brutto, /słownie jedenaście złotych 

83/100) 
5) Wykonanie 1m2 (gr. 15cm) nawierzchni z (gr. 10 cm) z gruzu betonowego. 
Cena: 8,50  zł + 22 % podatku VAT:  1,87  zł =10,37  zł brutto, /słownie: dziesięć złotych 

37/100) 
6) Wykonanie 1m2 (gr. 5cm) nawierzchni z (gr. 5 cm) z piasku  
Cena: 3,40 zł +  22 % podatku VAT: 0,75  zł = 4,15  zł brutto, /słownie: cztery złotych 

15/100) 
7) Wykonanie 1m2 (gr. 15cm) nawierzchni z (gr. 15 cm) z piasku  
Cena: 7,50 zł +22 % podatku VAT; 1,65  zł = 9,15 zł brutto, /słownie dziewięć złotych           
          15/100). 

 



 
UZASADNIENIE 

 
Prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.                  

„Konserwacja dróg będących w zarządzie Gminy Leoncin w 2008 roku” w trybie przetargu 
nieograniczonego (ogłoszenie z dnia 04 marca 200 r), w którym jedynym kryterium oceny 
ofert była cena .W terminie składania ofert została złożona 1 oferta, Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Leoncinie,  05-155 Leoncin, która spełnia wymogi siwz. 

 
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie było 

Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani Wykonawców wykluczonych. 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje:  
1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych  
      w Leoncinie  
      05-155 L e o n c i n 
2.             a/a  
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