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Jaworzno, dnia 18.12.2007 r. 
 
 

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI 
WYNIKIEM POST ĘPOWANIA  

 
 

                                                                       Sprawa nr 48/2007/EZP/IZ 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia 

na „Przygotowanie wyrobiska K-475 pokład 119/2, partia „K”  (730 mb) do celów 
odstawczych i transportowych dla ściany nr 131 w Południowym Koncernie                
Węglowym S.A. - Zakład Górniczy JANINA w LibiąŜu”. 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
  
 Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z dn. 20.11.2007 r.        
Nr 223, poz.1655), niniejszym pismem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia na „Przygotowanie wyrobiska K-475 pokład 119/2, partia „K”  (730 mb) do celów 
odstawczych i transportowych dla ściany nr 131 w Południowym Koncernie Węglowym S.A.               
- Zakład Górniczy JANINA w LibiąŜu”  złoŜonej przez wykonawcę: 
 

Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o. 
ul. Oświęcimska 83,   32-500 Chrzanów 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

• Do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta; 
• Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę wpłynęła w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 
• Wykonawca oraz złoŜona przez niego oferta spełniają wymagania ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zaproszenia do udziału w negocjacjach i Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia; 

• W przedmiotowym postępowaniu nie dokonano czynności wykluczenia Wykonawcy; 
• Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę nie podlega odrzuceniu. 
 
W załączeniu Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert. 
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Załącznik do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Przygotowanie wyrobiska K-475 pokład 119/2, partia „K”  (730 mb) do celów odstawczych     
i transportowych dla ściany nr 131 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy JANINA w 
LibiąŜu”-  sprawa nr 48/2007/EZP/IZ       
 

 
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁO śONYCH OFERT 

      
 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Liczba pkt w kryterium 

cena -100% 
Razem 

1 
Górnicze Przedsiębiorstwo Robót 
Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o. 
ul. Oświęcimska 83,   32-500 Chrzanów  

100 100% 

 
 

 

 

 


