
Leoncin, dnia 17 czerwca 2008 roku 
 
Znak:GK-341/pn/3/08 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci 
kanalizacyjnej we wsi Leoncin – Wincentówek gmina 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 udzielenia zamówienia publicznego na zadanie   pn.” Budowa sieci kanalizacyjnej we 
wsi Leoncin – Wincentówek gmina Leoncin” w  trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 maja 
2008 roku dokonano wyboru oferty Nr 2: Zakładu Usług Technicznych Budownictwa, Andrzej 
Osiecki 09-200 Sierpc ul. Płocka 59a/5. 

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

 
Prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  pn. „ Budowa 

sieci kanalizacyjnej we wsi Leoncin – Wincentówek gmina Leoncin”  w trybie przetargu 
nieograniczonego (ogłoszenie z dnia 27 maja 2008 roku), 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 Zakładu Usług Technicznych Budownictwa Andrzej 
Osiecki , 09-200 Sierpc ul. Płocka 59a/5, jako n oferta z najniższą ceną brutto w wysokości                           
125 895,39 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 39/100). 

Ponadto zostały złożone oferty: 
1) Przedsiębiorstwo „ MELGOS” Sp. z o.o 09-500 Gostynin ul. Ziejkowa 5. Ceną oferty brutto 172 

465, 35 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć  
       złotych 35/100) . Oferta uzyskała 218,97 pkt. 
2) Przedsiębiorstwo Robót Wodno - Inżynieryjnych „MELWOBUD” Sp. z o.o 06-400 Ciechanów  

ul. Niechodzka 7, Cena oferty brutto 163 559,42 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset 
pięćdziesiąt dziewięć złotych 42/100). Oferta uzyskała 230,91 pkt. 

3) Przedsiębiorstwo Budowlano-Kanalizacyjne „EKOLOGIA 2” , 87-800 Włocławek                        
ul. Letnia 32. Cena oferty brutto 126 003,84 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy trzy złote 
84/100). Oferta uzyskała 299,73 punkty. 
W prowadzonym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego nie było Wykonawców, 

których oferty zostały odrzucone, ani Wykonawców wykluczonych. 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Zakład Usług Technicznych Budownictwa,  
                   Andrzej Osiecki  
     09-200 Sierpc ul. Płocka 59a/5. 
2)  Przedsiębiorstwo „ MELGOS” Sp. z o.o  
     09-500 Gostynin ul. Ziejkowa 5.  
3)  Przedsiębiorstwo Robót Wodno - Inżynieryjnych  
       „MELWOBUD” Sp. z o.o  
     06-400 Ciechanów ul. Niechodzka 7,  
4) Przedsiębiorstwo Budowlano-Kanalizacyjne  
                  „EKOLOGIA 2” ,  
      87-800 Włocławek  ul. Letnia 32.  
5)             a/a 
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