
Leoncin, dnia 27 grudnia  2007 r. 
 
Znak: GK:341/p.n /  7  /07 
      

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w  przetargu nieograniczonego na                                
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych  na terenie gminy  Leoncin ” 

 
 

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. „ Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie  gminy Leoncin „ w  
trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty Nr 1: Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Leoncinie z/s w Michałowie 4, 05-155 Leoncin. Cena wybranej oferty wynosi 
za: 
1.Odśnieżanie dróg za 1 km: 
-  cena netto 22,00zł (słownie: dwadzieścia dwa złotych), podatek od towarów  i usług w      
    wysokości 7 %, co wyniesie 1,54 zł   (słownie: jeden złotych 54/100),  cena brutto 23,54 zł  
    (słownie:  dwadzieścia trzy złotych 54/100). 
2. Zwalczanie śliskości na drogach za 1 km: 
-  cena netto 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych),  podatek od towarów  i usług w  
   wysokości 7 %, co wyniesie 4,90 zł, (słownie: cztery złotych 90/100), cena brutto 74,90 zł  
   (słownie; siedemdziesiąt cztery złotych 90/100). 
3. Odśnieżanie interwencyjne na drogach za 1 godzinę: 
-  cena netto 85,00zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych),  podatek od towarów  i usług w  
   wysokości  7 %, co wyniesie 5,95 zł (słownie: pięć złotych 95/100), cena brutto 90,95 zł   
  (słownie; dziewięćdziesiąt złotych 95/100). 

 
 

UZASADNIENIE 
 

Prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.                  
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy  Leoncin” w trybie 
przetargu nieograniczonego (ogłoszenie z dnia 14 grudnia  2007 r), w którym jedynym 
kryterium oceny ofert była cena .W terminie składania ofert została złożona 1 oferta, 
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Leoncinie z/s w Michałowie 4, 05-155 Leoncin, która 
spełnia wymogi siwz i uzyskała 300 punktów w kryterium oceny. 

 
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie było 

Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani Wykonawców wykluczonych. 
 
 

                         Wójt Gminy 
 
 Józef Mosakowski 

 


