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Jaworzno, dn. 09.04.2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy prefabrykowanych wyrobów betonowych dla Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. (obecnie: TAURON Wydobycie S.A.)” - sprawa nr 
02/2014/EEZP/MN. 
 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
Zamawiający – TAURON Wydobycie S.A., 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 prefabrykowanych 
wyrobów betonowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. (obecnie: TAURON 
Wydobycie S.A.)” w zakresie części 1÷4 zamówienia złożonej przez Wykonawcę: 

 
STOGE Sp. z o. o. 
40-307 Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 89/4 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Złożona oferta nie 
podlega odrzuceniu. Oferta jest najkorzystniejsza według przyjętego kryterium oceny ofert- 
100% cena. 
 
 

II. Informacja o unieważnieniu części nr 4 zamówienia. 
 
Zamawiający – TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 93 ust. 3 

pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem 
informuje o unieważnieniu części nr 4 zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy 
prefabrykowanych wyrobów betonowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
(obecnie: TAURON Wydobycie S.A.)” 
 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia części nr 4 zamówienia: 
Najkorzystniejsza oferta złożona na część nr 4 zamówienia przekracza kwotę, jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 110%, tj. 9.225,00 zł. 
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Uzasadnienie prawne unieważnienia części nr 4 zamówienia: 
Art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia 
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty”. 
 
 

III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto oferty” 

(waga -100%) 
[pkt] 

Nr części zamówienia 

1 2 3 4 

1 

Konsorcjum firm: 
PPG PREFROW Sp. z o. o. - Lider 
44-200 Rybnik, ul. Wiejska 7 
PPU PREF-REM Sp. z o. o. - członek 
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 1 
UNIPOL CARBON-STEEL Sp. z o. o. – członek  
44-164 Rzeczyce Śląskie, ul. Piaskowa 1 
ELTRANS MINING S.A. - członek 
41-508 Chorzów, ul. Inwalidzka 11 

95,08 97,34 77,87 99,10 

2 
STOGE Sp. z o. o. 
40-307 Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 89/4 

100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień 
publicznych umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

 


