
 
Jaworzno, dnia 04.04.2008 r. 

  
  

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu 

 
     

Sprawa nr 02/2008/EZP/MN 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę strzemion o podwyŜszonych parametrach 
wytrzymałościowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej wykonanej                
z kształtownika typu „V” dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
  
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 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę strzemion o podwyŜszonych parametrach 
wytrzymałościowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej wykonanej                              
z kształtownika typu „V” dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.” złoŜonej do: 
 

1) części nr 1 zamówienia przez Wykonawcę: 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa, 32-600 Oświęcim-Dwory, 
ul. Zwycięstwa 135 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę wg przyjętego kryterium oceny – 
100% cena. Oferta spełnia wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2) części nr 2 zamówienia przez Wykonawcę:  
Zakłady metalowe KOZAMEX Zakład Pracy Chronionej Zd zisław Koza, 
42-714 Lisów, ul. Częstochowska 19 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę wg przyjętego kryterium oceny – 
100% cena. Oferta spełnia wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający informuję, Ŝe zgodnie z art. 94 ust. 1 zawrze umowę z Wykonawcami, 
których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze w przedmiotowym postępowaniu,                         
w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. 

 
W załączeniu streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert. 

 
 
 
 
 
 



Załącznik do informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu                     
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 
strzemion o podwyŜszonych parametrach wytrzymałościowych do łączenia elementów 
obudowy chodnikowej wykonanej z kształtownika typu „V” dla potrzeb Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”  
– sprawa 02/2008/EZP/MN 

 
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁO śONYCH OFERT 

      
Część nr 1 zamówienia 
 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto oferty” 

(waga-100%) 
[pkt] 

5 

 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa,  
32-600 Oświęcim-Dwory, ul. Zwycięstwa 135 

 

100 

1 

 
Oferta wspólna wykonawców: 
SUBOPOL Sp. z o. o. 43-173 Łaziska Górne 
ul. Wyrska 15a,  
KALMET Sp. z o. o. 44-100 Gliwice,  
ul. Gaudiego 3 
 

88,72 

 
 
 
Część nr 2 zamówienia 
 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium: 
„cena brutto oferty” 

(waga-100%) 
[pkt] 

2 
Zakłady Metalowe KOZAMEX Zakład Pracy 
Chronionej Zdzisław Koza, 42-714 Lisów,               
ul. Częstochowska 19 

100 

3 
P.P.H IMPORT-EKSPORT MEK-POL 
Szymańska-Słota Ewa, 55-330 Miekinia, Mrozów, 
ul. Zamkowa 3 

94,87 

 
 

 


