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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: „Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego  
w zakresie robót energomaszynowych i robót górniczych prowadzonych  
pod nadzorem Zamawiającego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – 
Zakład Górniczy JANINA”.  

  
 
  

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: „Świadczenie usług w ruchu zakładu 
górniczego w zakresie robót energomaszynowych i robót górniczych prowadzonych  
pod nadzorem Zamawiającego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład 
Górniczy JANINA” w zakresie części nr 1, 2 i 3 zamówienia.  

 
Oferta najkorzystniejsza w zakresie części nr 1 i 3 zamówienia złoŜona została przez 
Wykonawcę: 
1. propozycji wyboru ofert najkorzystniejszych, które zostały złoŜone przez Wykonawców:   

• w zakresie części nr 1 i 3 zamówienia: 
Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „HYDROKOP” Sp. z o.o. 

ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów 
 

• w zakresie części nr 2 zamówienia: 
ELEKTROMETAL S.A. 

ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn 
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Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferty złoŜone przez w/w Wykonawców  są jedynymi ofertami złoŜonymi w przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części nr 1, 2 i 3 
zamówienia. Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a złoŜone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i nie podlegają odrzuceniu. W związku z powyŜszym zostały 
wybrane jako oferty najkorzystniejsze. 

 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOśONYCH OFERT  
 

 

Część nr 1 zamówienia 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba punktów  

w kryterium oceny ofert: 
CENA – waga 100% 

[pkt] 

1 

 
Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych 

HYDROKOP  Sp. z o.o. 
ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów 

 

100,00 

 
 

 Część nr 2 zamówienia 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba punktów  

w kryterium oceny ofert: 
CENA – waga 100% 

[pkt] 

2 

 
ELEKTROMETAL S.A. 

Ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn 
 

100,00 

 
 

Część nr 3 zamówienia 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba punktów  

w kryterium oceny ofert: 
CENA – waga 100% 

[pkt] 

1 

 
Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych 

HYDROKOP  Sp. z o.o. 
ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów 

 

100,00 

 


