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Jaworzno, dnia 11.01.2010 r. 
 
 

 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 
  

 
 
 

Sprawa nr 50/2009/EEZP/AP 

 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy części zamiennych do podwieszanych kolejek 
spalinowych dla potrzeb Zakładów Górniczych  Południowego Koncernu Węglowego 
S.A.” 
 

 
 

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 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: „Dostawy części zamiennych do podwieszanych kolejek spalinowych dla 
potrzeb Zakładów Górniczych  Południowego Koncernu Węglowego S.A.” –  części nr 1, 2, 3 i 5 
zamówienia.  

 

Część nr 1 zamówienia 
 

Oferta najkorzystniejsza złoŜona została przez Wykonawcę: 

FERRIT s.r.o. 

ul. Harcovska 1476, 739 11 Frydlant nad Ostravici (Republika Czeska) 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złoŜona przez Wykonawcę: FERRIT s.r.o. z siedzibą w Frydlant nad Ostravici jest jedyną 
ofertą złoŜoną w zakresie części nr 1 zamówienia. Wykonawca nie podlega wykluczeniu  
z udziału w postępowaniu, a złoŜona przez niego oferta spełnia wymagania określone  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlega odrzuceniu.  

W związku z powyŜszym została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.   
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STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOśONYCH OFERT  
 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów  
w kryterium oceny ofert: 

CENA – waga 100% 
[pkt] 

4 
FERRIT s.r.o. 

ul. Harcovska 1476, 739 11 Frydlant nad Ostravici 
(Republika Czeska) 

100,00 

 

 

 

Część nr 2 zamówienia 
 

Oferta najkorzystniejsza złoŜona została przez Wykonawcę: 

STAVUS S.A. Oddział w Polsce 

ul. B. Prusa 32, 41-400 Mysłowice 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złoŜona przez Wykonawcę: STAVUS S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Mysłowicach 
jest jedyną ofertą złoŜoną w zakresie części nr 2 zamówienia. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złoŜona przez niego oferta spełnia wymagania 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlega odrzuceniu.  

W związku z powyŜszym została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.   
 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOśONYCH OFERT  
 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów  
w kryterium oceny ofert: 

CENA – waga 100% 
[pkt] 

1 
STAVUS S.A. Oddział w Polsce 

ul. B. Prusa 32, 41-400 Mysłowice 
100,00 

 
 
 

Część nr 3 zamówienia 
 

Oferta najkorzystniejsza złoŜona została przez Wykonawcę: 

Śląskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne ATUT Sp. z o.o. 

ul. W. Korfantego 37, 43-400 Cieszyn  
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Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złoŜona przez Wykonawcę: Śląskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne ATUT Sp. z o.o.  
z siedzibą w Cieszynie jest jedyną ofertą złoŜoną w zakresie części nr 3 zamówienia. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złoŜona przez niego oferta 
spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlega 
odrzuceniu.  

W związku z powyŜszym została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.   
 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOśONYCH OFERT  
 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów  
w kryterium oceny ofert: 

CENA – waga 100% 
[pkt] 

5 
Śląskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne  

ATUT Sp. z o.o. 

ul. W. Korfantego 37, 43-400 Cieszyn  

100,00 

 
 

Część nr 5 zamówienia 
 

Oferta najkorzystniejsza złoŜona została przez Wykonawcę: 

Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. 

ul. R. Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Trybunalski  

 
Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złoŜona przez Wykonawcę: Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A.  
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim jest jedyną ofertą złoŜoną w zakresie części nr 5 
zamówienia. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złoŜona przez 
niego oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie 
podlega odrzuceniu.  

W związku z powyŜszym została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.   
 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOśONYCH OFERT  
 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów  
w kryterium oceny ofert: 

CENA – waga 100% 
[pkt] 

3 
Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. 

ul. R. Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Trybunalski  
100,00 

 
  

 


