
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej 60 000 euro na „dostawę kostki 
brukowej betonowej, krawęŜnika ulicznego, obrzeŜa chodnikowego i elementów 

odwodnienia do budowy chodników dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu oraz 
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie” 

  
 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z  późn. zm.), uprzejmie informuję, Ŝe w dniu 20 czerwca 2006 r. 
zostały zakończone prace komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania 
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej 
60 000 euro na „dostawę kostki brukowej betonowej, krawęŜnika ulicznego, obrzeŜa 
chodnikowego i  elementów odwodnienia do budowy chodników dla Powiatowego Zarządu 
Dróg w Grudziądzu oraz dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie. 
  
W postępowaniu złoŜono trzy oferty na poszczególne zadania: 
 
Zadanie nr 1 – materiały chodnikowe: 
 
1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ELL – BET” Sp. J., E. Leszkowska L. 
CzyŜewski Młyniec Pierwszy, ul. Toruńska 35a, 87 – 162 Lubicz za cenę 44.520,74 zł brutto, 
2) Przedsiębiorstwo Budowlano – MontaŜowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL” Sp. z o.o. 
Bydgoszcz, Zakład Nr 2, 87 – 500 Rypin, ul. Bielawska 5,  za cenę 45.600,32 zł brutto, 
3) POLBET B – COMPLEX S.A., ul. Nowy Świat 16c, 80 – 299 Gdańsk, Biuro Handlowe w 
Bydgoszczy, 85758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 30, za cenę 45.005,60 zł brutto,  
 
Oferta Przedsiębiorstwa Budowlano – MontaŜowego i Prefabrykacji Betonów „KAMAL”  
Sp. z o.o. Bydgoszcz, Zakład Nr 2, 87 – 500 Rypin, ul. Bielawska 5, została odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, poniewaŜ zawiera omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podst. art. 88 lub błędy w 
obliczeniu w obliczeniu ceny.   
W kosztorysie ofertowym stanowiącym złącznik nr  4:  
1) nie zostały wpisane ceny jednostkowe netto poszczególnych materiałów chodnikowych, 
2) obliczona cena wartości dostawy brutto w punktach 2, 3, 4 nie odpowiada iloczynowi 
liczby jednostek miary i ceny jednostkowej brutto. 
Ponadto upowaŜnienie do podpisania oferty (zał. nr 5) zostało podpisane przez osobę, której 
uprawnienia do składania podpisu w imieniu Wykonawcy nie wynikającą z odpisu lub 
wyciągu właściwego rejestru lub ewidencji. 
 
Na wykonawcę zadania nr 1 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno – 
Handlowego „ELL – BET” Sp. J., E. Leszkowska L. CzyŜewski Młyniec Pierwszy, ul. 
Toruńska 35a, 87 – 162 Lubicz za cenę 44.520,74 zł brutto, poniewaŜ była 
najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymogi siwz.  
 
 Zadanie nr 2 – prefabrykaty ściekowe 
1) POLBET B – COMPLEX S.A., ul. Nowy Świat 16c, 80 – 299 Gdańsk, Biuro Handlowe  w 
Bydgoszczy, 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 30, za cenę 7.808,00 zł brutto. 
 
Na wykonawcę zadania nr 2 wybrano ofertę firmy POLBET B – COMPLEX S.A., ul. 
Nowy Świat 16c, 80 – 299 Gdańsk, Biuro Handlowe w Bydgoszczy, 85 -758 Bydgoszcz, 
ul. Przemysłowa 30, za cenę 7.808,00 zł brutto, poniewaŜ była najkorzystniejsza i 
spełniała wszystkie wymogi siwz.  
 
Zadanie nr 3 – produkty betonowe, odwodnienia: 
Na zadanie nr 3 nie złoŜono Ŝadnej oferty. 
 
                                                            Starosta Grudziądzki  
                                                          dr inŜ. Wiesław DroŜdŜa 
D.C./K.R.  


