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 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
  
 
 

Sprawa nr 30/2006/RZP 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę taśmy przenośnikowej i zgarniaczy dla potrzeb 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.  

 
 

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 (Dz.U. z 2004 r. Nr 19,  
poz. 177 z późn. zm.), niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert dla 
poszczególnych części zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę taśmy przenośnikowej  
i zgarniaczy dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”: 

 

Część I zamówienia:  

Oferta najkorzystniejsza została złoŜona przez Wykonawcę: 

Zakłady Gumowe Bytom S.A., 41-909 Bytom, ul. Szyby Rycerskie. 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta złoŜona przez Zakłady Gumowe Bytom S.A. spełnia wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów  
w ocenie ofert przeprowadzonej wg kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. W związku z powyŜszym została uznana za ofertę najkorzystniejszą.   

 
Część II zamówienia:  

Oferta najkorzystniejsza została złoŜona przez Wykonawcę: 

Fabryka Taśm Transporterowych Stomil Wolbrom S.A., 32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 100. 
Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złoŜona przez Fabrykę Taśm Transporterowych Stomil Wolbrom S.A. w Wolbromiu 
spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega 
odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie ofert przeprowadzonej wg kryteriów 
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku  
z powyŜszym została uznana za ofertę najkorzystniejszą.   

 

Część III zamówienia:  

Oferta najkorzystniejsza została złoŜona przez Wykonawcę: 

Zakłady Gumowe Bytom S.A., 41-909 Bytom, ul. Szyby Rycerskie. 
Uzasadnienie wyboru oferty: 



 
2 

Oferta złoŜona przez Zakłady Gumowe Bytom S.A. spełnia wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i jest jedyną ofertą niepodlegającą  odrzuceniu w zakresie 
części III zamówienia. W związku z powyŜszym została uznana za ofertę najkorzystniejszą.   

 

Część IV zamówienia:  

Oferta najkorzystniejsza została złoŜona przez Wykonawcę: 

Fabryka Taśm Transporterowych Stomil Wolbrom S.A., 32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 100. 
Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złoŜona przez Fabrykę Taśm Transporterowych Stomil Wolbrom S.A. w Wolbromiu 
spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega 
odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie ofert przeprowadzonej wg kryteriów 
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku  
z powyŜszym została uznana za ofertę najkorzystniejszą.   

 
Część V zamówienia:  

Oferta najkorzystniejsza została złoŜona przez Wykonawcę: 

Zakłady Gumowe Bytom S.A., 41-909 Bytom, ul. Szyby Rycerskie. 
Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złoŜona przez Zakłady Gumowe Bytom S.A. spełnia wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów  
w ocenie ofert przeprowadzonej wg kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. W związku z powyŜszym została uznana za ofertę najkorzystniejszą.   

 
 
 
 
 


