
 

Jaworzno, dnia 05.11.2009 r. 
 

  
Wykonawcy zainteresowani 
          postępowaniem 
 
 

 
sprawa nr 36/2009/EEZP/MN 

 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy prefabrykowanych wyrobów betonowych dla potrzeb 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 

I.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2, 3 i 5 zamówienia 
 

  
 Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 92 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 
roku, Nr 223 poz.1655 z późn. zm), niniejszym pismem informuje o wyborze najkorzystniejszej 
oferty w zakresie części nr 1, 2, 3 i 5 zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy prefabrykowanych 
wyrobów betonowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego 
S.A.” złoŜonej przez Wykonawcę: 
 
Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej PREFROW 
ul. Wiejska 7 
44-201 Rybnik 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę wg przyjętego kryterium oceny ofert – 100% cena 
brutto oferty. Oferta spełnia wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
II. Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert. 

 
Część nr 1, 2, 3 i 5 zamówienia: 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto oferty” 

(waga -100%) 
[pkt] 

1 

 
Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej PREFROW 
ul. Wiejska 7 
44-201 Rybnik 
 

100,00 

  
 



 

III. Informacja o uniewa Ŝnieniu części nr 4 zamówienia. 
 
Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 93 ust. 

3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 
roku, Nr 223 poz.1655 z późn. zm), niniejszym pismem informuje o uniewaŜnieniu postępowania 
w zakresie części nr 4 zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy prefabrykowanych wyrobów 
betonowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 
Uzasadnienie faktyczne uniewaŜnienia postępowania: 

Na część nr 4 zamówienia nie została złoŜona oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
 
Uzasadnienie prawne uniewaŜnienia postępowania: 

art.93 ust. 1 pkt. 1) „Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli nie 
złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął Ŝaden wniosek o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeŜeniem               
pkt 2 i 3” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


