
Leoncin, dnia 12 sierpnia 2010 r. 

 

Znak:GK-341/p. n/   4  / 2010 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU 

 

 dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.„ Budowa 

oświetlenia drogowego na terenie gmina Leoncin „ prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 Działając na podstawie  przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający Gmina  

Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin reprezentowana przez Wójta Gminy Leoncin 

Józefa Mosakowskiego informuje,  o: 

 
1. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 Ofertę najkorzystniejszą złożył Zakład Usługowo – Handlowy „U Jana” 05-155 

Leoncin ul. Partyzantów 2A. Cena oferty brutto 104.334,07 zł (słownie: sto cztery tysiące 

trzysta trzydzieści cztery złotych 07/100).   
 

UZASADNIENIE 

 

 Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ nie podlega odrzuceniu. Oferta ta nie przekracza 

kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przy 

zastosowaniu jednego kryterium wyboru oferty – najniższa cena – wybrany Wykonawca   

spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków  

Zamówienia oraz złożył ofertę z najniższą ceną, co z definicja zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy 

PZP stanowi o tym, że jest to oferta najkorzystniejsza. 

2. ZŁOŻONYCH OFERTACH 

W  przedmiotowym postępowaniu złożono 4 ofert: 

Oferta Nr 1 – BUDWEX Mieczysław Wasilewski Truskaw ul. 3 Maja 89, 05-800 Izabelin 

Oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i uzyskała 68,33 pkt w kryterium – cena 100%. 

Oferta Nr 2 –Zakład Instalacji Elektrycznych „LUMEN” Jerzy Wuttke 05-120 Legionowo ul. 

Chrobrego 7. 

Oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i uzyskała 84,57 pkt w kryterium – cena 100%. 

Oferta Nr 3 –Zakład Usługowo Handlowy „U Jana „ Jan Zakrzewski 05-155 Leoncin                          

ul. Partyzantów 2A 

Oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i uzyskała 100,00  pkt w kryterium – cena 100%. 

Oferta Nr 4 –Zakład Instalacyjno - Budowlany Józef Potocki Michałów 10, 05-155 Leoncin .  

Oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i uzyskała 95,78 pkt w kryterium – cena 100%. 

Zamawiający w kryterium „ cena „ przyznał punkty poszczególnym oferentom korzystając  ze 

wzoru: Cn 

X =  ------------ x 100  gdzie: Cn – cena oferty z najniższa cena, C b – cena oferty badanej 

 Cb 



 2 

 

3. WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH 

    W przedmiotowym postępowaniu nie było Wykonawców wykluczonych  

 

4. OFERTACH ODRZUCONYCH 

    W przedmiotowym postępowaniu nie było ofert odrzuconych.  

 

5. ZAWARCIU UMOWY 

 Umowa w przedmiotowej sprawie będzie zawierana po 20 sierpnia 2010 roku. 

 

 

Z up. Wójta Gminy Leoncin 

 

/-/ Anna Krzyczkowska 

     Sekretarz Gminy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


