
Jaworzno, dnia 12.05.2009 r. 
 
 
 

 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia 

 
 
        

Sprawa nr 13/2009/EEZP/AW 

 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wykonanie  robót górniczych w ruchu zakładu górniczego  
w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500m  oraz obsługi, 
konserwacji, wydłuŜania i czyszczenia tras przenośników taśmowych  
i zgrzebłowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie 
Górniczym Sobieski”. 

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
 

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 92 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r.  
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), niniejszym pismem zawiadamia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Wykonanie  robót górniczych w ruchu zakładu 
górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500m oraz obsługi, 
konserwacji, wydłuŜania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzebłowych odstawy 
urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym Sobieski”.   

 
Części nr 1 i 2 zamówienia 

 

Oferta najkorzystniejsza złoŜona została przez Wykonawcę: 

  
LINTER Sp. z o.o. 

Łobzów 163 
32-340 Wolbrom 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złoŜona przez Wykonawcę – LINTER Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu uzyskała 
najwyŜsze oceny punktowe w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryterium 
oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie części  
nr 1 i nr 2 zamówienia. W związku z powyŜszym została wybrana za ofertę najkorzystniejszą.   
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STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOśONYCH OFERT  
 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

Część nr 1 
zamówienia 

Liczba punktów  
w kryterium oceny 

ofert: CENA 
– waga 100% 

[pkt] 

Część nr 2 
zamówienia 

Liczba punktów  
w kryterium oceny 

ofert: CENA 
– waga 100% 

[pkt] 

2 
LINTER Sp. z o.o. 

Łobzów 163 
32-340 Wolbrom 

100,00 
 

100,00 

4 

Górnicze Przedsiębiorstwo Robót 
Specjalistycznych 

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

  

88,92 

 

93,65 

3 

PRG WAMPOL –SERWIS 
T. WRÓBEL 

Ul. Fabryczna 15 
41-404 Mysłowice  

PUPH WAMPOL Sp. z o.o. 
Ul. Fabryczna 15 

41-404 Mysłowice 

Nie dotyczy 

 

 

89,69 

1 
BUDKOP Sp. z o. o.  

Ul. K. Miarki 36 
41-400 Mysłowice 

88,33 
 

78,66 

 

Z udziału w postępowaniu nie został wykluczony Ŝaden Wykonawca i nie odrzucono Ŝadnej 
oferty 

                  

 
 
 
 


