
Jaworzno, dnia 29.10.2009 r 
 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia 

 
 
        

Sprawa nr 30/2009/EEZP/AW 

 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy 
wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych 
oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby  
Południowego Koncernu Węglowego SA” 

 
I. 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 2007r. 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 siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk 
korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek 
łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby  Południowego Koncernu 
Węglowego SA” 

 
Części nr 1 zamówienia 

Oferta najkorzystniejsza złoŜona została przez Wykonawcę: 

Konsorcjum firm: 
                         Węglokoks S.A 

                               ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice 
                 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Dremex Sp. z o. o. 

          Rudna Mała 49a, 36-060 Głogów Młopolski. 
Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złoŜona przez Wykonawcę – Konsorcjum Firm: Węglokoks S.A. – lider konsorcjum  
z siedzibą w  Katowicach  i Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Dremex Sp. z o. o. - uczestnik konsorcjum 
z siedzibą w  Głogowie Małopolskim 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 zamówienia. W związku z powyŜszym została wybrana za ofertę 
najkorzystniejszą.  
 

Części nr  2 zamówienia 
Oferta najkorzystniejsza złoŜona została przez Wykonawcę:  
 

Przedsiębiorstwo CARBOMASZ Sp. z o. o. 
ul. Ligonia 30/1 
40-036 Katowice 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złoŜona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo CARBOMASZ  Sp. z o. o. z siedzibą  
w  Katowicach uzyskała najwyŜsze oceny punktowe w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na 
podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 
części nr 2 zamówienia. W związku z powyŜszym została wybrana za ofertę najkorzystniejszą. 
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Części nr 3 i 4 zamówienia 
Oferta najkorzystniejsza złoŜona została przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Górnicze 
DEMEX Sp. z o. o. 

41-800 Zabrze 
Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złoŜona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o. o. z siedzibą  
w  Zabrzu uzyskała najwyŜsze oceny punktowe w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie 
kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie części  
nr 3 i 4 zamówienia. W związku z powyŜszym została wybrana za ofertę najkorzystniejszą. 
 

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] 

Część nr 3 
zamówienia 

Liczba 
punktów  

w kryterium 
oceny ofert: 

CENA 
– waga 100% 

[pkt] 

Część nr 4 
zamówienia 

Liczba 
punktów  

w kryterium 
oceny ofert: 

CENA 
– waga 100% 

[pkt] 

1 

Konsorcjum firm: 
Węglokoks S.A 

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 

Dremex Sp. z o. o. 
Rudna Mała 49a, 36-060 Głogów Młp. 

100,00 84,46 Nie dotyczy 

                       

Nie dotyczy 

2 
DUMAT Sp. z o. o. 
ul. Katowicka 72 

41-400 Mysłowice 
86,34 82,13 Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

3 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 
CONSTAL Zakład Pracy Chronionej – 

Andrzej Konieczka 

86,09 Nie dotyczy Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy 

4 
Przedsiębiorstwo CARBOMASZ  

Sp. z o. o. 
ul. Ligonia 30/1 
40-036 Katowice 

Nie dotyczy       100,00 Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy 

5 
Przedsiębiorstwo Górnicze 

DEMEX Sp. z o. o. 
41-800 Zabrze 

Nie dotyczy Nie dotyczy 100,00 
            

100,00 

6 

Zakład Produkcyjno-Handlowo-
Usługowy POLMET,  

mgr inŜ. Henryk Kinder 
Zakład Pracy Chronionej 

Ul. Biskupa Krasickiego 7 
83-200 Starogard Gdański 

82,44 Nie dotyczy Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 


