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Wykonawca biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 
 

Sprawa nr 14/2008/EZP/AW 

 
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na „Kompleksową obsługę placów materiałowych dla potrzeb zakładów górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A”. 

 
 
 

I.  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
  

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), niniejszym pismem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Kompleksową obsługę placów materiałowych dla potrzeb zakładów górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A” złoŜonej przez wykonawcę:  

 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „STAN – MAR” Sp. z o.o. 

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8 
 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złoŜona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe  
„STAN – MAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie jest jedyną ofertą złoŜoną w przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca spełnia warunki udziału  
w postępowaniu, oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
nie podlega odrzuceniu. W związku z powyŜszym została uznana za ofertę najkorzystniejszą.   

 
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁO śONYCH OFERT 

      

Numer 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Liczba punktów w kryterium: 

„cena brutto oferty” 
(waga-100%) [pkt] 

1 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe 
„STAN – MAR” Sp. z o.o. 

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8 
 

100 

 
 
 



II.  INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie na podstawie  art. 93 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), informuje o uniewaŜnieniu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową obsługę placów materiałowych dla potrzeb 
zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A”  prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego – sprawa nr 14/2008/EZP/AW na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający moŜe przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia o 65,46%. 

Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający uniewaŜnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę jaką 
zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
 

 
 


