
 
 

 
 

 

 

Wydział Zamówień Publicznych 

ul. Grunwaldzka 37 

43-600 Jaworzno 

tel. +48 32 618 50 31 

fax.+48 32 615 59 42 

 
 
Jaworzno, dn. 12.12.2014 r. 
 
 
 
 

 
WYKONAWCY ZAINTERESOWANI 

WYNIKIEM POSTĘPOWANIA  

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy łańcuchów górniczych oraz ogniw złącznych do 

łańcuchów górniczych dla Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.” – 

nr referencyjny: 2014/TWD/TWD/02958/L (sprawa nr 52/2014/EEZP/JW). 

 
 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Zamawiający - TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 92 

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy łańcuchów 

górniczych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla Zakładów Górniczych 

TAURON Wydobycie S.A.”, złożonej przez Wykonawcę: 

 

W CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA: 
 

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

Uzasadnienie: 
 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i nie podlega 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Złożona oferta nie podlega odrzuceniu, w związku 
z powyższym została wybrana jako najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium oceny ofert – 
100% „cena brutto oferty”, uzyskując największą ilość punktów. 

 
W CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA: 
 

PROFI M TEC Mateusz Żemła 
ul. Bielska 4, 43-200 Pszczyna 
 

Uzasadnienie: 
 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i nie podlega 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Złożona oferta nie podlega odrzuceniu, w związku 
z powyższym została wybrana jako najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium oceny ofert – 
100% „cena brutto oferty”, uzyskując największą ilość punktów. 



 

W CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA: 
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe “ANIMA” Krzysztof Śleziak 
ul. Plac Pokoju 1b/3, 44-253 Rybnik 
 

Uzasadnienie: 
 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i nie podlega 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Złożona oferta nie podlega odrzuceniu, w związku 
z powyższym została wybrana jako najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium oceny ofert – 
100% „cena brutto oferty”, uzyskując największą ilość punktów. 

 
W CZĘŚCI NR 4 i 5 ZAMÓWIENIA: 
 

DILTECH Krzysztof Dilling 
ul. Tarnopolska 60/5, 41-807 Zabrze 
 

Uzasadnienie: 
 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i nie podlega 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Złożona oferta nie podlega odrzuceniu, w związku 
z powyższym została wybrana jako najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium oceny ofert – 
100% „cena brutto oferty”, uzyskując największą ilość punktów. 

 
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko  
oraz 

adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto” (waga – 100%) 

Część zamówienia nr: 

1 2 3 4 5 

1. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe “ANIMA” Krzysztof Śleziak 

ul. Plac Pokoju 1b/3, 44-253 Rybnik 
x 96,29 100 x x 

2. 
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. 

ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice 
100 51,32 95,40 99,10 x 

3. 
DILTECH Krzysztof Dilling 

ul. Tarnopolska 60/5, 41-807 Zabrze 
x x x 100 100 

4. 
PROFI M TEC Mateusz Żemła 
ul. Bielska 4, 43-200 Pszczyna 

x 100 x x x 

5. 
WIMAR PPUH Wojciech Wieczorek 
ul. Konarskiego 52c, 44-274 Rybnik 

x 60,31 x x x 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a)  ustawy 
Prawo zamówień publicznych może zawrzeć umowę przed upływem terminu o którym 
mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, w zakresie części nr 1 i 5 zamówienia. 
 

W zakresie części nr 2, 3 i 4 zamówienia, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

 
 

 


