
Leoncin, dnia 24  kwietnia 2009 roku 
 
Znak:GK-341/p.n ./    1   /09 
 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

o  wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  
„Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Leoncin” 

  
 Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr z 2007r.  Nr 223 , poz. 1655  z późn. zm.) uprzejmie 
informujemy,  że w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn. „Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Leoncin” 
w trybie przetargu nieograniczonego  dokonano wyboru oferty  Nr 1 - Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Leoncinie z siedzibą w Michałowie 4, 05-155 Leoncin za ceny jednostkowe 
brutto w wysokości: 

   1) Cena wykonania 1m2 nawierzchni żwirowej (gr. 15 cm)po zagęszczeniu : 
         Cena: 17,32  zł brutto, (słownie: siedemnaście złotych 32/100) 
   2) Cena wykonania 1m2 nawierzchni żwirowej (gr. 10 cm) po zagęszczeniu: 

         Cena: 13,30 zł  brutto, (słownie: trzynaście złotych 30/100). 
     3) Cena wykonania 1m2 nawierzchni z gruzu  (gr. 20 cm) po zagęszczeniu: 
         Cena: 10,37 zł brutto, /słownie : dziesięć złotych 37/100) 
     4) Cena wykonania 1m2 nawierzchni z gruzu  (gr. 15 cm) po zgęszczeniu: 
         Cena: 9,15 zł brutto, /słownie : dziewięć złotych 15/100). 
     5) Cena wykonania 1m2 nawierzchni z piasku (gr. 15 cm) po zagęszczeniu:  
         Cena: 7,32 zł brutto, /słownie : siedem złotych 32/100) 
     6) Cena wykonania 1m2 nawierzchni z piasku (gr. 10 cm) po zagęszczeniu: 
         Cena: 4,15 zł brutto, /słownie : cztery złotych 15/100). 

 
U z a s a d n i e n i e 

 
 Prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.                      
„Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Leoncin” w trybie przetargu 
nieograniczonego, w którym jedynym kryterium oceny ofert była cena. W terminie składania 
ofert została złożona 1 oferta,  które spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną i uzyskał maksymalna liczbę 
punktów – 100 pkt. 

 
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie było ofert 

wykluczonych,  ani  odrzuconych.  
 
Otrzymują: 
 
1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Leoncinie  
      Michałów 4, 05-155 Leoncin  

     
      2.                    a/a. 

 
 

 


