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Wykonawcy bior ący udział  
w post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy 
chodnikowej z kształtowników typu „V” na potrzeby Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”.  

 
 
 

1. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
 

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 92 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), niniejszym pismem zawiadamia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy strzemion do łączenia 
elementów obudowy chodnikowej z kształtowników typu „V” na potrzeby Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”.  

 
Część nr 1 zamówienia 
 
oferta najkorzystniejsza została złoŜona przez Wykonawcę: 
 
P.P.H. IMPORT-EKSPORT „MEK - POL” Szyma ńska – Słota Ewa 
ul. Zamkowa 3, 55-330 Mi ękinia, Mrozów 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta złoŜona przez Wykonawcę P.P.H. IMPORT-EKSPORT „MEK - POL” Szymańska – 
Słota Ewa z siedzibą w Miękinia, Mrozów uzyskała najwyŜszą ocenę punktową spośród ofert 
złoŜonych w zakresie części nr 1 zamówienia w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na 
podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. W związku z powyŜszym została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 
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STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOśONYCH OFERT  
 

Poz. 
Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów  
w kryterium oceny 

ofert: CENA – waga 
100%  [pkt] 

1 1 HUTA ŁAB ĘDY S.A. 
ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice  99,37 

2 3 
P.P.H. IMPORT-EKSPORT 

„MEK - POL” Szyma ńska – Słota Ewa 
ul. Zamkowa 3, 55-330 Mi ękinia, Mrozów  

100,00 

 
 

2. INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, informuje 
o uniewaŜnieniu postępowania udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy 
chodnikowej z kształtowników typu „V” na potrzeby  Południowego Koncernu Węglowego 
S.A.” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. 
„Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, Ŝe zamawiający moŜe 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. 
 
 
Część nr 2 zamówienia 

 
 

Uzasadnienie faktyczne uniewaŜnienia postępowania: 
W postępowaniu została złoŜona jedna oferta, cena złoŜonej oferty na część  
nr 2 zamówienia  przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

 


