
Jaworzno, dnia 10.03.2009r. 
 

 Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia 

                                                        
 

Sprawa nr 57/2008/EZP/MZ 
 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy łańcuchów do podwieszania tras kolejek 
podwieszanych, łańcuchów ogniwowych górniczych oraz ogniw złącznych do 
łańcuchów górniczych dla zakładów górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”- sprawa nr 57/2008/EZP/MZ 

 
 

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
a) w części nr 1, 2 oraz 5-17 zamówienia: 
  

Zamawiający - 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 
2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późn. zm), niniejszym pismem informuje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1, 2 oraz 5-17 zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawy łańcuchów do podwieszania tras kolejek podwieszanych, łańcuchów ogniwowych 
górniczych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla zakładów górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” złoŜonej przez Wykonawcę 
- Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A., ul. Modelarska 11, 
40-142 Katowice. 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę wg przyjętego kryterium oceny ofert – 100% cena 
brutto oferty. Oferta spełnia wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

b) w części nr 3, 4 zamówienia 
 

Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 92 
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późn. zm), niniejszym pismem informuje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 3,4 zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy 
łańcuchów do podwieszania tras kolejek podwieszanych, łańcuchów ogniwowych górniczych 
oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla zakładów górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.” złoŜonej przez Wykonawcę 



- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „ANIMA”, Plac Pokoju 1B/3, 44-253 
Rybnik. 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę wg przyjętego kryterium oceny ofert – 100% cena 
brutto oferty. Oferta spełnia wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁO śONYCH OFERT 

      
Część nr 1, 2, 5-17 zamówienia: 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto oferty” 

(waga -100%) 
[pkt] 

3 
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. 
ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice 100 

 
 
Część nr 3 zamówienia: 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto oferty” 

(waga -100%) 
[pkt] 

3 
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. 
ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice 97,50 

4 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe ANIMA 
Plac Pokoju 1B/3, 44-253 Rybnik 100,00 

 
 
Część nr 4 zamówienia: 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto oferty” 

(waga -100%) 
[pkt] 

3 
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. 
ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice 97,96 

4 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe ANIMA 
Plac Pokoju 1B/3, 44-253 Rybnik 100,00 

 


