
 

Jaworzno, dnia 09.02.2010 r. 
 

 
 
 

 
Wykonawcy zainteresowani    

postępowaniem 
  
 
 

Sprawa nr 65/2009/EEZP/MN 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawy kabli energetycznych izolowanych oraz przewodów elektroenergetycznych do 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 

I.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
a)  w części nr 2 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 r. Nr 
223, poz.1655 z późniejszymi zmianami, w tym ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. z dnia 05.11.2009 r.  
Nr 206, poz. 1591), niniejszym pismem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie 
części nr 2 zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego             
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy kabli energetycznych izolowanych oraz 
przewodów elektroenergetycznych do Południowego Koncernu Węglowego S.A.” złoŜonej przez 
Wykonawcę - TELE-FONIKA KABLE Sp.z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, 30-663 
Kraków, ul. Wielicka 114 
 

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. 
 
 
b) w części nr 3 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 r. Nr 
223, poz.1655 z późniejszymi zmianami, w tym ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. z dnia 05.11.2009 r.  
Nr 206, poz. 1591), niniejszym pismem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie 
części nr 3 zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego             
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy kabli energetycznych izolowanych oraz 
przewodów elektroenergetycznych do Południowego Koncernu Węglowego S.A.” złoŜonej przez 
Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Zbigniew Wnuk,                          
ul. M. Skłodowskiej Curie 27/22, 42-200 Częstochowa 
 



 

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 ZŁO śONYCH OFERT 
 
    
Część nr 2 zamówienia: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto oferty” 

(waga -100%) 
[pkt] 

3 
TELE-FONIKA KABLE Sp.z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna,  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 114 100,00 

 
 
 
Część nr 3 zamówienia: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto oferty” 

(waga -100%) 
[pkt] 

2 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Zbigniew Wnuk   
42-200 Częstochowa, ul. M. Skłodowskiej Curie 27/22, 
 

100,00 

 
 
 
 


