
 

  

ZS/022/221/21                     Skarżysko – Kamienna, 16.02.2021 r. 

 

 

 

      Wynik postępowania 

   do ogłoszenia 371/2020 

 

 

Dot.: ogłoszenia nr 371/2020 (ZS/022/1404/20) z dnia 16.12.2020 r. „Świadczenie usług 

transportowych na rzecz MESKO S.A.” 

 

Zadanie nr 1 
 

MESKO S.A. informuje, że w wyniku komisyjnego wyboru oferty do realizacji ww. zamówienia 

zadanie nr 1 - świadczenie usług transportowych w zakresie: pojazdów o dmc 3,5-26 ton 

(Skarżysko-Kamienna), pojazdów o dmc 24-40 ton (Skarżysko-Kamienna) oraz pojazdów o dmc 

do 3,5 t (Skarżysko-Kamienna), zostało wybrane Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe Skar-

Trans Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna. 

 

MESKO S.A. informuje, że w wyniku komisyjnego wyboru oferty do realizacji ww. zamówienia 

zadanie nr 1 - świadczenie usług transportowych w zakresie: pojazdów o dmc 3,5-26 ton (Pionki), 

pojazdów o dmc 24-40 ton (Pionki) oraz pojazdów o dmc do 3,5 t (Pionki), została wybrana firma  

P.U.H ALSTAR Artur Luty, ul. Działki Suskowolskie 78A, 26-670 Pionki. 

 

Jednocześnie MESKO S.A. informuje, że postępowanie zadanie nr 1 w zakresie: świadczenie 

usług transportowych w zakresie: pojazdów o dmc 3,5-26 ton (Bolechowo), pojazdy o dmc 24-40 

ton (Bolechowo), pojazdów o dmc do 3,5 t (Bolechowo), pojazdów o dmc 3,5-26 ton (Kraśnik), 

pojazdów o dmc 24-40 ton (Kraśnik), pojazdów o dmc do 3,5 t (Kraśnik) zostaje unieważnione. 

 

Zadanie nr 2 

 

MESKO S.A. informuje, że w wyniku komisyjnego wyboru oferty do realizacji ww. zamówienia 

zadanie nr 2 - świadczenie usług transportowych w zakresie: pojazdu osobowego (do 4 osób) - 

Skarżysko-Kamienna, pojazdu osobowego (do 8 osób) - Skarżysko-Kamienna, pojazdu 

osobowego (do 8 osób) – Bolechowo, pojazdu osobowego (do 8 osób) – Kraśnik oraz pojazdu 

osobowego (do 8 osób) – Pionki zostało wybrana firma Transport Osobowo-Towarowy Zaleśna, 

Magdalena Zaleśna, Hucisko, ul. Kielecka 51, 26-220 Stąporków. 



 

  

 

MESKO S.A. informuje, że w wyniku komisyjnego wyboru oferty do realizacji ww. zamówienia 

zadanie nr 2 - świadczenie usług transportowych w zakresie: pojazdu osobowego (do 4 osób) - 

Bolechowo, pojazdu osobowego (do 4 osób) – Kraśnik oraz pojazdu osobowego (do 4 osób) - 

Pionki została wybrana firma SAWA TAXI Sp. z o.o., ul. Poprawna 46A, 03-984 Warszawa. 

 

Zadanie nr 3 

 

MESKO S.A. informuje, że w wyniku komisyjnego wyboru oferty do realizacji ww. zamówienia 

zadanie nr 3 – usługa wypożyczenia pojazdu o dmc do 3,5t wraz z kierowcą oraz Usługa 

wypożyczenia pojazdu o dmc od 3,5t do 12t wraz z kierowcą, zostało wybrane Przedsiębiorstwo 

Transportowo Usługowe Skar-Trans Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna. 

 

  

 

 

                       

   Z poważaniem 

DTZ 

( _ ) Rafał Sałuda 

Z-ca Dyrektora Biura Zakupów 
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