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Jaworzno, dn. 12.03.2015 r. 
 
 
 
 

 
WYKONAWCY ZAINTERESOWANI 

WYNIKIEM POSTĘPOWANIA  

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Najem oraz świadczenie usług serwisowych kombajnu 

ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem 

zasilającym kombajn dla potrzeb TAURON Wydobycie SA – Zakładu Górniczego 

Sobieski” – nr referencyjny: 2014/TWD/TWD/03939/L (sprawa nr 65/2014/EEZP/IZ). 

 

 

 

 

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 „Najem oraz 

świadczenie usług serwisowych kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, 

wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla potrzeb TAURON Wydobycie SA – 

Zakładu Górniczego Sobieski”, złożonej przez Wykonawcę: 
 

W CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA: 
 

FAMUR S.A.  
40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51 
 

Uzasadnienie: 
 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części nr 1 zamówienia złożono jedną ofertę 
w/w Wykonawcy. 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. 

 
W CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA: 
 

ELGÓR+HANSEN S.A. 
41-500 Chorzów, ul. Opolska 19 
 
 
 



 

Uzasadnienie: 
 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części nr 2 zamówienia złożono jedną ofertę 
w/w Wykonawcy. 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. 

 

 
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko  
oraz 

adres wykonawcy 

Część 
zamówienia 

nr: 

Liczba punktów w kryterium: 

RAZEM 
[pkt] „cena brutto” 

(waga – 90%) [pkt] 

„czas oczekiwania na 
przyjazd serwisu” 
(waga – 10%) [pkt] 

1. 
FAMUR S.A.  

40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51 
1 90 10 100 

2. 
ELGÓR+HANSEN S.A. 

41-500 Chorzów, ul. Opolska 19 
2 90 10 100 

 
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. 
 

 

 
 

 


