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Jaworzno, dn. 07.10.2011 r. 
 
Sprawa nr: 37/2011/EEZP/IZ 

Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Najem oraz świadczenie usług serwisowych sprawnego 
technicznie kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem 
i nowym przewodem zasilającym kombajn dla Zakładu Górniczego SOBIESKI.” 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy 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 najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem 
oraz świadczenie usług serwisowych sprawnego technicznie kombajnu ścianowego wraz ze 
stacją transformatorową, wyłącznikiem i nowym przewodem zasilającym kombajn dla 
Zakładu Górniczego SOBIESKI”  złożonych przez Wykonawców:  
 
W części nr 1 zamówienia: 
 
Fabryka Maszyn FAMUR SA,  
40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51 (oferta nr 2) 
 
Uzasadnienie: 
W przedmiotowym postępowaniu, w części nr 1 zamówienia złożono jedną ofertę, którą 
oceniono wg przyjętego kryterium oceny ofert – 100% „cena brutto oferty”. Oferta w/w 
Wykonawcy spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z powyższym, została uznana za 
najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. 
 
W części nr 2 zamówienia: 
 
ELGÓR + Hansen Sp. z o.o.  
41-500 Chorzów, ul. Opolska 19 (oferta nr 1) 
 
Uzasadnienie: 
W przedmiotowym postępowaniu, w części nr 2 zamówienia złożono jedną ofertę, którą 
oceniono wg przyjętego kryterium oceny ofert – 100% „cena brutto oferty”. Oferta w/w 
Wykonawcy spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z powyższym, została uznana za 
najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. 
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STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

 
CZĘŚĆ NR 1 

 
Liczba punktów  

w kryterium: 
„cena brutto” 
(waga - 100%) 

 
CZĘŚĆ NR 2 

 
Liczba 

punktów w 
kryterium: 

„cena brutto” 
(waga - 100%) 

1 
ELGÓR + Hansen Sp. z o.o.  
41-500 Chorzów, ul. Opolska 19 

X 100,00 

2 
Fabryka Maszyn FAMUR SA,  
40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51 

100,00 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 Prawo zamówień publicznych. 


