
Leoncin, dnia 28 sierpnia 2007 roku 
 
Znak:GK:341/p.n/  3 /07 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  przetargu nieograniczonego na zadanie                       
pn. „ Modernizacja drogi gminnej we wsi Gać – Stanisławów gm.  Leoncinie” 

 
 

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. „ Modernizacja drogi gminnej we wsi Gać – Stanisławów gmina Leoncin” w  trybie 
przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty: Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu             
i Obrotu „ POLHILD I” Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski 
Spółka Jawna 05-230 Kobyłka ul. H. Sienkiewicza 13.  Cena wybranej oferty wynosi                 
343 239,29  zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć  
złotych 29/100). Oferta otrzymała 300 punktów. 

 
UZASADNIENIE 

 
Prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „ 

Modernizacja drogi gminnej we wsi Gać – Stanisławów gmina Leoncin ” w trybie przetargu 
nieograniczonego (ogłoszenie z dnia 6.08.2007 r), w którym jedynym kryterium oceny ofert 
była cena 100%. W terminie składania ofert zostały złożone 4 oferty, które spełniają wymogi 
SIWZ. Spośród złożonych ofert dokonano wyboru oferty: Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu 
i Obrotu „ POLHILD I” Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski 
Spółka Jawna 05-230 Kobyłka ul. H. Sienkiewicza 13 w wysokości 343 239,29  zł (słownie: 
trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć  złotych 29/100) jako 
najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną. 

Ponadto zostały złożone oferty : 
1. Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o , 05-300 Mińsk Mazowiecki                 

ul. Kolejowa 28, w wysokości 467 565,00 zł brutto  (słownie: czterysta sześćdziesiąt 
siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100). Oferta otrzymała  220,23 
punktów. 

2. Spółdzielnia Robót Budowlano – Drogowych 05-240 Tłuszcz, ul. Zaściankowa 1,                 
w wysokości 395 829,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset 
dwadzieścia dziewięć złotych ). Oferta otrzymała  260,13 punktów. 

3. Polski Asfalt Sp. z o.o 50-124 Wrocław ul. Św. Mikołaja 7, Oddz. Warszawa,                       
03-233 Warszawa ul. Faraday´a 1, w wysokości 508 615,13 zł (słownie: pięćset osiem 
tysięcy sześćset piętnaście złotych 13/100). Oferta otrzymała  202,44 punktów 

  
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie było 

Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani Wykonawców wykluczonych. 
 

Wójt Gminy  
Józef Mosakowski  


