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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
 
 

Sprawa nr 46/2007/EZP/AP 

 
 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
na „Dostawę elementów trasy szynowej kolejki podwieszanej na potrzeby Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.” – części nr 1 i 2 zamówienia.     

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 
 

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), 
niniejszym pismem zawiadamia o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie poszczególnych części 
zamówienia, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę elementów trasy szynowej kolejki podwieszanej na potrzeby 
Południowego Koncernu Węglowego S.A” – części nr 1 i 2 zamówienia.  Oferty najkorzystniejsze 
złoŜone zostały przez Wykonawców: 

 

• Część nr 1 zamówienia 
Konsorcjum:  

Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (lider) 40-955 Katowice, ul. Lompy 14  
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „DREMEX” Sp. z o.o. 36-060 Głogów Młp., Rudna Mała 49A 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty (w zakresie części nr 1 zamówienia): 

Oferta złoŜona przez Wykonawcę, Konsorcjum: Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. z siedzibą  
w Katowicach i Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „DREMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 
uzyskała najwyŜszą ocenę punktową spośród ofert złoŜonych w zakresie części nr 1 zamówienia  
w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. W związku z powyŜszym została uznana za ofertę najkorzystniejszą. 

 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOśONYCH OFERT  
(w zakresie części nr 1 zamówienia) 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba punktów w kryterium 

oceny ofert: cena – 100% 
Razem [pkt.] 

2 

Konsorcjum: 
Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. 

40-955 Katowice, ul. Lompy 14; 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe  

„DREMEX” Sp. z o.o. 
36-060 Głogów Młp., Rudna Mała 49A 

100,00 100,00 

1 
TRANSL v.o.s. 

738 01 Frydek Mistek, ul. Priborska 333 
(Czechy) 

80,53* 80,53* 

* w celu oceny oferty doliczono do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług wg stawki 22%. 



 
2 

 

• Część nr 2 zamówienia 
TRANSL v.o.s. 

738 01 Frydek Mistek, ul. Priborska 333 (Czechy) 
 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty (w zakresie części nr 2 zamówienia): 

Oferta złoŜona przez Wykonawcę: TRANSL v.o.s. z siedzibą w Frydku Mistku jest jedyną ofertą złoŜoną 
w zakresie części nr 2 zamówienia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta spełnia 
wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlega odrzuceniu.  
W związku z powyŜszym została uznana za ofertę najkorzystniejszą.   

                     

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOśONYCH OFERT  
(w zakresie części nr 2 zamówienia) 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba punktów w kryterium 

oceny ofert: cena – 100% 
Razem [pkt.] 

1 
TRANSL v.o.s. 

738 01 Frydek Mistek, ul. Priborska 333 
(Czechy) 

100,00* 100,00* 

* w celu oceny oferty doliczono do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług wg stawki 22%. 

 


