Załącznik nr 1
152/INW/21

FORMULARZ OFERTOWY
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ NA :

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I REMONTÓW
SPRZĘTU BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU KOPALNIANEJ STACJI
RATOWNICTWA GÓRNICZEGO DLA POTRZEB JSW S.A. KWK „BORYNIAZOFIÓWKA”.
Dane Wykonawcy:
Pełna Nazwa firmy..........................................................................................................
Adres pocztowy...............................................................................................................
Adres do korespondencji ................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................e-mail.................................
nr NIP...............................................................................................................................
nr REGON........................................................................................................................
(w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne
adresy wszystkich Wykonawców)

Oświadczamy, że każda z poniżej wymienionych osób jest samodzielnie upoważniona do
składania w naszym imieniu postąpień w trakcie aukcji elektronicznej.
Imię i nazwisko

* należy wskazać osoby zarejestrowane na platformie zakupowej uprawnione do składania w imieniu
Wykonawcy postąpień w trakcie aukcji elektronicznej, a w przypadku konta firmowego zarejestrowanego
na platformie zakupowej osoby uprawnione do składania w imieniu Wykonawcy postąpień w trakcie aukcji
elektronicznej z tego konta.

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w ogłoszeniu o aukcji. Jednocześnie oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest
zgodny z warunkami technicznymi ujętymi w załączniku nr 2 – Specyfikacja Techniczna.
2. Wartość (netto) za poszczególne zadania wynosi:
Dla wszystkich pozycji zakresu rzeczowego, dla których wymagane są części zamienne,
przedstawiono łączną wartość z częściami zamiennymi obowiązkowo wymiennymi.
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Zadanie nr 1.
Ruch „Borynia”.
Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

Ilość
[szt.]

1.

Przegląd i naprawa zespołu redukcyjnodawkującego aparatu W-70

1

2.

Przegląd i naprawa zespołu redukcyjnego
urządzenia UPT-1 wraz z dwoma manometrami

1

3.

4.

5.

Naprawa i sprawdzenie przyrządu kontrolnego pomiarowego PK-9
Remont bębna wielokrotnego użycia z
przewodem do ciągłej łączności ratowniczej
typu BWU-1/07 w tym:

Wartość
razem
[netto w zł]

1
1

Remont bębna wielokrotnego użycia z przewodem
do ciągłej łączności ratowniczej typu BWU-1/07

-

Przegląd i określenie zakresu naprawy urządzenia

-

Przegląd, naprawa i legalizacja przyrządu
kontrolnego PK-6, PK-7, wraz z manometrem

1
Wartość razem

Ruch „Zofiówka”.
Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

Ilość
[szt.]

1.

Przegląd i naprawa zespołu redukcyjno-dawkującego
aparatu W-70

1

2.

Przegląd i naprawa zespołu redukcyjnego urządzenia
UPT-1 wraz z dwoma manometrami

1

3.
4.
5.

6.

7.

Sprawdzenie manometru R 40 do urządzeń W-70,
UPT-1
Naprawa i sprawdzenie przyrządu kontrolnego pomiarowego PK-9
Przegląd, naprawa i sprawdzenie rotametru ROS-6,
ROS-10, RIP-5, RIP-8, RDN-10.

Wartość
razem
(netto)[zł]

1
1
1

Remont bębna wielokrotnego użycia z przewodem
do ciągłej łączności ratowniczej typu BWU-1/07
w tym:

1

Naprawa bębna wielokrotnego użycia z przewodem do
ciągłej łączności ratowniczej typu BWU-1/07

-

-

Przegląd i określenie zakresu naprawy urządzenia

-

-

Remont przenośnego aparatu bazowego typu PTR3 w tym wymiana iskrobezpiecznych źródeł
zasilania w tym:

1
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Lp.

8.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

Ilość
[szt.]

Wartość
razem
(netto)[zł]

Remont przenośnego aparatu bazowego typu PTR-3
w tym wymiana iskrobezpiecznych źródeł zasilania.

-

-

Przegląd i określenie zakresu naprawy urządzenia

-

-

Remont przenośnego aparatu bazowego typu PTR4 w tym wymiana iskrobezpiecznych źródeł
zasalania w tym:
Naprawa przenośnego aparatu bazowego typu PTR-4
w tym wymiana iskrobezpiecznych źródeł zasalania

1
-

-

Przegląd i określenie zakresu naprawy urządzenia

-

-

Remont aparatu ratownika typu
PTR-3 w tym:

1

Remont aparatu ratownika typu PTR-3

-

-

Przegląd i określenie zakresu naprawy urządzenia

-

-

Remont aparatu ratownika typu
PTR-4 w tym:

1

10. Remont aparatu ratownika typu PTR-4

-

-

Przegląd i określenie zakresu naprawy urządzenia

-

-

Przegląd, naprawa i legalizacja przyrządu kontrolnego
PK-6, PK-7, wraz z manometrem

1

9.

11.

Wartość razem
SUMA Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka”

Zadanie nr 2.
Ruch „Borynia”.
Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

Ilość
[szt.]

1.

Naprawa przyrządu kontrolnego ZP-2

1

2.

Remont przyrządu PK-10M

1

Wartość
razem
[netto w zł]

Wartość razem

Zadanie nr 3.
Ruch „Borynia”.
Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

Ilość
[szt.]

1.

Przegląd techniczny przetłaczarki tlenu DOB 200
(wraz z częściami obowiązkowo wymiennymi)

1

2.

Remont 5 letni przetłaczarki tlenu DOB 200
(wraz z częściami obowiązkowo wymiennymi)

1
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Wartość
razem
[netto w zł]

Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

Ilość
[szt.]

3.

Przegląd techniczny przetłaczarki tlenu DOB 200/300
(wraz z częściami obowiązkowo wymiennymi)

1

4.

Remont 5 letni przetłaczarki tlenu DOB 200/300
(wraz z częściami obowiązkowo wymiennymi)

1

5.

Legalizacja przewodu zasilającego przetłaczarki tlenu
DOB 200 i DOB 200/300

1

6.

Przegląd techniczny (legalizacja) aparatu CareVent
DRA

1

7.

Przegląd techniczny (legalizacja) przyrządu kontrolnopomiarowego aparatu CareVent DRA

1

8.

Przegląd instalacji sterującej DOB 200 i DOB 200/300

1

9.

Remont reduktora CareVent DRA

1

10. Wymiana węża zasilającego (z częściami (U02451)

Wartość
razem
[netto w zł]

1
Wartość razem

Ruch „Zofiówka”.
Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

Ilość
[szt.]

1.

Przegląd techniczny przetłaczarki tlenu DOB 200/300
(wraz z częściami obowiązkowo wymiennymi)

1

2.

Remont 5 letni przetłaczarki tlenu DOB 200/300
(wraz z częściami obowiązkowo wymiennymi)

1

3.

Legalizacja przewodu zasilającego przetłaczarki tlenu
DOB 200 i DOB 200/300

1

4.

Przegląd techniczny (legalizacja) aparatu CareVent
DRA

1

5.

Przegląd techniczny (legalizacja) przyrządu
kontrolno-pomiarowego aparatu CareVent DRA

1

6.

Przegląd instalacji sterującej
DOB 200 i DOB 200/300

1

7.

Remont reduktora CareVent DRA

1

8.

Wymiana węża zasilającego
(z częściami (U02451)

1
Wartość razem
SUMA Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka”

Strona 4 z 13

Wartość
razem
[netto w zł]

Zadanie nr 4.
Ruch „Borynia”.
Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

Przegląd i legalizacja poduszki: HBL-10, HLB-20,
1. HLB-21, HLB-11 (12bar), HLB-16 (12bar), HLB-21
(12bar), HLB-31 (12bar), HLB-38 (12bar).
Przegląd i legalizacja węża hydraulicznego:
2.
B3 SOU, B5 SOU, C 05 OU
Przegląd i legalizacja węży pneumatycznych:
3.
AH 5 RU, AH 5 O (12bar), AH 10 O (12bar)
Przegląd i legalizacja przecinaka do nakrętek:
4.
HNC 1536 N, HNC 1536 NU, HNC 3250 U
5.

Wartość
razem
[netto w zł]

1
1
1
1

Przegląd i legalizacja pompy ręcznej: PA 04 H2 S,
HTS 550A, PA 09 H2S, PA 18H2C

1

Przegląd i legalizacja nożyco-rozpieracza:
HCT 5117, HCT 5117 RH
Przegląd i legalizacja przecinaka do kabli i lin:
7.
HWC 32 U, HWC 25 R, HCC 100R

1

6.

1
1

8. Przegląd i legalizacja sterownika: HDC
Przegląd i legalizacja zestawu podnośników:
HRK 10M wraz z osprzętem
Przegląd i legalizacja podnośnika: HJ 50 G 6, HJ 30
10.
G6

1

9.

1
1

11. Przegląd i legalizacja podnośnika: HSC 30 S 5

1

12. Przegląd i legalizacja podnośnika: HHJ 30 G 6
13.

Ilość
[szt.]

Przegląd i legalizacja reduktora ciśnienia: PRV, PRV
823 AU, PRV(12bar)

1
Wartość razem

Ruch „Zofiówka”.
Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

Przegląd i legalizacja poduszki: HBL-10, HLB-20,
1. HLB-21, HLB-11 (12bar), HLB-16 (12bar), HLB-21
(12bar), HLB-31 (12bar), HLB-38 (12bar)
Przegląd i legalizacja węża hydraulicznego: B3 SOU,
2.
B5 SOU, C 05 OU
Przegląd i legalizacja węży pneumatycznych: AH 5
3.
RU, AH 5 O (12bar), AH 10 O (12bar)
Przegląd i legalizacja wężyka odcinającego: SOH
4.
(12 bar)
Przegląd i legalizacja przecinaka do nakrętek: HNC
5.
1536 N, HNC 1536 NU, HNC 3250 U

Ilość
[szt.]
1

1
1
1
1

6.

Przegląd i legalizacja pompy ręcznej: PA 04 H2 S,
HTS 550A, PA 09 H2S, PA 18H2C

1

7.

Przegląd i legalizacja nożyco-rozpieracza:
HCT 5117, HCT 5117 RH

1

8. Przegląd i legalizacja nożyc: CU 5040 GP
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1

Wartość
razem
[netto w zł]

Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

Przegląd i legalizacja przecinaka do kabli i lin:
HWC 32 U, HWC 25 R, HCC 100R
Przegląd i legalizacja sterownika podwójnego:
10.
DCV 10U
Przegląd i legalizacja sterownika pojedynczego
11.
SCU-12

Wartość
razem
[netto w zł]

1

9.

1
1
1

12. Przegląd i legalizacja sterownika: HDC
13.

Ilość
[szt.]

Przegląd i legalizacja zestawu podnośników: HRK
10M wraz z osprzętem

1
1

14. Przegląd i legalizacja zestawu: HRK 10U
Przegląd i legalizacja podnośnika: HJ 50 G 6, HJ 30
G6
Przegląd i legalizacja siłownika hydraulicznego
16.
płaskiego: HFC 5 S 1,5
Przegląd i legalizacja siłownika hydrauliczny:
17.
HGC 25 S 5
Przegląd i legalizacja reduktora ciśnienia: PRV, PRV
18.
823 AU, PRV(12bar)

1

15.

1
1
1
1

19. Przegląd i legalizacja pompy 1800

1

20. Przegląd i legalizacja klina HW 1000

1

21. Przegląd i legalizacja hydraulicznego klina PW 3624

1

22. Przegląd i legalizacja pompy HTT 1800U

Wartość razem
UMA Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka”

Zadanie nr 5.
Ruch „Borynia”.
Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

Przegląd, naprawa i legalizacja łączności
ratowniczej UŁR-20 SZTAB
Przegląd, naprawa i legalizacja łączności
2.
ratowniczej UŁR-20 STAR-3
Przegląd, naprawa i legalizacja aparatu bazowego
3.
STAR-1,1T oraz QUAK-2
Przegląd, naprawa i legalizacja łączności
4.
ratowniczej QUAK-5
1.

Ilość
[szt.]
1
1
1
1

Cennik części
5. Aparat ratownika QUAK-5/5T – akumulator

1

6. Aparat ratownika QUAK-5/5T – mikrofonogłośnik

1

7. Aparat bazowy STAR-1/1T – akumulator

1

8.

Bęben wielorazowy B300M – przewód
z wtyczką/przewinięcie
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1

Wartość
razem
[netto w zł]

Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

Ilość
[szt.]

Wartość
razem
[netto w zł]

Wartość razem

Zadanie nr 6.
Ruch „Borynia”.
Lp.
1.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa
Przegląd i naprawa czujnika bezruchu motion SCOUT
K-T-UK 10091540. MSA

Wartość
razem
[netto w zł]

1
1

2. Naprawa aparatów filtrujących W65-2
3.

Ilość
[szt.]

Naprawa aparatów filtrujących treningowych
W65 TR

1
Wartość razem

Ruch „Zofiówka”.
Lp.
1.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa
Przegląd i naprawa czujnika bezruchu motion
SCOUT K-T-UK 10091540. MSA

Ilość
[szt.]

Wartość
razem
[netto w zł]

1
Wartość razem

SUMA Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka”

Zadanie nr 7.
Ruch „Borynia”.
Lp.
1.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa
Naprawa aparatów treningowych 1T2
(do celów szkoleniowych)

Wartość
razem
[netto w zł]

1
1

2. Przegląd i legalizacja przyrządu typu PGS 2
3.

Ilość
[szt.]

1

Naprawa aparatów ucieczkowych 1 PVM KS

Wartość razem

Ruch „Zofiówka”.
Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

1. Przegląd i legalizacja przyrządu typu PGS 2

Ilość
[szt.]
1

Części zamienne aparatów ucieczkowych 1PVM KS
1. Wymiana nasadki

1

2. Wymiana taśmy obejmującej (komplet)

1
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Wartość
razem
[netto w zł]

Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

Ilość
[szt.]

Wartość
razem
[netto w zł]

1

3. Wymiana uszczelki

1

4. Wymiana wskaźnika szczelności
5. Wymiana obudowy (komplet)

1
Wartość razem
SUMA Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka”

Zadanie nr 8.
Ruch „Borynia”.
Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

1

1. Legalizacja o pojemności 2 l

1

2. Legalizacja o pojemności 40 l

1

3. Regeneracja zaworów

1

4. Malowanie butli o pojemności 40 l
5.

Ilość
[szt.]

Malowanie elektrostat butli do poj. 2 l z czyszczeniem
przez piaskowanie
BUTLE NA GAZY WZORCOWE

6. Legalizacja - bez względu na pojemność

1

1
1

7. Regeneracja zaworów

1

8. Malowanie butli o pojemności 2 l

1

9. Znakowanie cecha właściciela
Cennik części zamiennych do butli

Części zamienne do zaworów 20Mpa (butle 10, 40 l) produkcji Legal
1

10. Zawór butli 44-0-0/2

1

11. Korpus zaworu 44-0-1/2

1

12. Wrzeciono dolne 44-0-5/k

1

13. Wrzeciono górne 44-0-8/a

1

14. Dławik 44-0-2

1

15. Uszczelka 44-0-10

1

16. Pierścień ślizgowy 44-0-11

1

17. Kółko ręczne 44-0-21k
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Wartość
razem
[netto w zł]

Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

Ilość
[szt.]

Wartość
razem
[netto w zł]

1

18. Podkładka 44-0-12

1

19. Nakrętka 44-0-15
20. Uszczelniacz 322-140/2

1

Części zamienne zaworu ZT-20W do butli 2 l
21. Zawór butli ZT-20W 982D1K

1

BUTLA POWIETRZNA 6,8 l KOMPOZYTOWA
22. Legalizacja*

-

-

23. Zawór 30 MPa powietrza do butli kompozytowej*

-

-

BUTLA POWIETRZNA 6l STALOWA CYL – 1640 - EMPTY
1

24. Legalizacja

1

25. Zawór 30 MPa powietrza do butli stalowej

Wartość razem
* Poz. 22 i 23 nie będzie ujęta w wycenie przedmiotu zamówienia.

Ruch „Zofiówka”.
Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

1

1. Legalizacja o pojemności 2 l

1

2. Legalizacja o pojemności 10 l

1

3. Legalizacja o pojemności 40 l

1

4. Malowanie butli o pojemności 10 l

1

5. Malowanie butli o pojemności 40 I
6.

Ilość
[szt.]

Malowanie elektrostat butli do poj. 2 l
z czyszczeniem przez piaskowanie
BUTLE NA GAZY WZORCOWE

7. Legalizacja - bez względu na pojemność

1

1
1

8. Malowanie butli o pojemności 2 l

1

9. Malowanie butli o pojemności 10 l
Cennik części zamiennych do butli

Części zamienne do zaworów 20Mpa (butle 10, 40 l) produkcji Legal
10. Zawór butli 44-0-0/2

1
Części zamienne zaworu ZT-20W do butli 2l
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Wartość
razem
[netto w zł]

Lp.

Wartość
jednostkowa
[netto w zł]

Nazwa

Ilość
[szt.]

11. Zawór butli ZT-20W 982D1K

Wartość
razem
[netto w zł]

1

BUTLA POWIETRZNA 6l STALOWA CYL – 1640 - EMPTY
12. Legalizacja

1

13. Zawór 30 MPa powietrze do butli stalowej

1
Wartość razem

SUMA Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka”
Do ww. wartości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

* Zadanie, którego oferta nie dotyczy proszę skreślić
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania 1-8.
Wykonawca wypełnia formularz ofertowy dla zadania 1÷8, w którym składa ofertę, podając
wartość netto za zadanie. Natomiast w zakresie pozycji z zadania Wykonawca zobowiązany jest
wskazać cenę jednostkową netto dla każdej pozycji zadania.
Podczas aukcji licytowana będzie wartość każdego zadania.
Wykonawca podaje w formularzu ofertowym wartość netto za zadanie, w którym składa on ofertę
wyłącznie na potrzeby oceny ofert. Umowa będzie realizowana do łącznej kwoty jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia z uwzględnieniem
cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, po wyczerpaniu, której
umowa wygasa, bez konieczności złożenia odrębnego oświadczenia.
Po zakończeniu licytacji lub negocjacji Wykonawca będzie zobowiązany do rozpisania
poszczególnych cen jednostkowych w obrębie zadania, w tym też pozycji z cennika fabrycznie
nowych podzespołów, zespołów i części zmiennych dla danego zadania, które stanowią załącznik
nr 1 do Formularza ofertowego - zgodnie (bądź poniżej) z wartością uzyskaną w wyniku licytacji
lub negocjacji. Cena jednostkowa netto każdej pozycji zadania oraz cennika powinna zostać
zmniejszona zgodnie z obniżeniem wartości netto za zadanie dokonanym w wyniku licytacji lub
negocjacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonawcą,
który złożył najkorzystniejszą ofertę w zakresie wszystkich pozycji objętych postępowaniem.
3. Dla poszczególnych pozycji zakresu rzeczowego usług Wykonawca oferuje cenę wykonania
usługi, do tej ceny będzie doliczona wartość części zamiennych zużytych podczas
wykonywania usługi. Dla wszystkich pozycji zakresu rzeczowego, dla których wymagane są
części zamienne, Wykonawca powinien przedstawić łączną wartość z częściami
obowiązkowo wymiennymi.
4. Cennik fabrycznie nowych części zamiennych i podzespołów stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego formularza ofertowego.
5. Zobowiązujemy się do wykonywania usług w okresie 24 m-cy od daty zawarcia umowy,
sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
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6. Wykonywanie usług w zakresie remontów i przeglądów będzie realizowane przez
Wykonawcę na podstawie zleceń wystawionych przez Zamawiającego w terminie
do 4 tygodni, licząc od dnia odbioru urządzenia do remontu.
7. Gwarancja:
Udzielamy gwarancji na wykonaną usługę (usługa wraz z częściami) na okres 12 miesięcy,
licząc od daty podpisania pozytywnego końcowego protokołu odbioru przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
8. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w formie ………….….....................
w kwocie..................................... zł.
9. Oświadczamy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy/mikroprzedsiębiorcy, małego
przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca
2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
*niepotrzebne skreślić
10. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/wykonawców* składających wspólną ofertę
dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący
…………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………….………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną
ofertę.)

11. Oświadczamy, że podmiot wskazany w punkcie 10. Formularza ofertowego posiada status
dużego przedsiębiorcy/mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego
przedsiębiorcy* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
..........................................................................................................................................
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę.)

*niepotrzebne skreślić
12. Oświadczamy że:
12.1. Zapoznaliśmy się i przyjmujemy bez zastrzeżeń zapisy ogłoszenia o postępowaniu,
wymagania techniczne, wzór umowy/IPU oraz „Regulamin określający sposób
przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań
przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – załącznik do uchwały
Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021r. dalej: Regulamin. Ponadto
oświadczamy, że zapoznaliśmy się i przyjmujemy bez zastrzeżeń podręcznik Oferenta
(udostępniony przez operatora ).
12.2. Nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności,
12.3. Należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu (cesja,
sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Zarządu JSW S.A.
oraz nie dopuszcza się udzielania pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia.
12.4. Nie
będziemy zlecać wykonania całości lub części przedmiotu postępowania
podwykonawcom/osobie trzeciej.
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12.5. Nie będziemy zatrudniać do wykonania przedmiotu umowy, zamówienia realizowanego na
rzecz Zamawiającego, pracowników zatrudnionych w JSW S.A.
12.6. Nie toczy się w stosunku do nas postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
12.7. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz innymi
aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanego przedmiotu zamówienia,
a także przejmujemy pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane
z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów.
12.8. W przypadku wytworzenia odpadów zagospodarujemy je we własnym zakresie i na własny
koszt zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującej ustawie odpadach (nie
dotyczy odpadów wydobywczych oraz odpadów złomu).
12.9. W okresie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert, nie został wydany prawomocny wyrok
sądu, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze ze
strony Wykonawcy.
12.10. Wyrażamy zgodę na publikację przez Zamawiającego informacji o rozstrzygnięciu
postępowania.
12.11. Zatrudnimy do realizacji zadania osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz
kwalifikacje.
12.12. Zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy będącymi załącznikiem nr 3
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z istotnymi postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną i ustaleniami
z rozstrzygnięcia przetargu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12.13. Wszystkie złożone przez nas dokumenty wchodzące w skład oferty w formie elektronicznej
obejmują skany oryginałów dokumentów, wykonanych w formacie PDF. Wchodzące
w skład aukcji oferty dokumenty w postaci elektronicznej są zgodne z ich oryginałami,
sporządzonymi w formie pisemnej.
13. Zgadzamy się na zamieszczone poniżej warunki płatności:
a) Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT
w terminie do 90 dni od jej dostarczenia do Centrum Usług Wspólnych – jednostki
organizacyjnej Zamawiającego (adres: ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój) chyba,
że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą
w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia faktury do
Centrum Usług Wspólnych.
b) Podstawą do wystawiania przez Wykonawcę faktur będą protokoły odbioru prac podpisane
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego stanowiące ich integralną część.
Protokoły każdorazowo należy dołączyć do niniejszych faktur.
c) Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, oddzielnie dla każdego zlecenia.
d) Wartość umowy (w tym wartości jednostkowe) nie będzie waloryzowana w okresie jej
trwania.
14. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału
w niniejszym postępowaniu, a także zobowiązuje się do zachowania danych osobowych
osób fizycznych w poufności oraz przetwarzania ich w sposób przewidziany w RODO oraz
zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób
fizycznych, których dane dotyczą.
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15. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą z zastrzeżeniem, że okres jej ważności wiąże
90 dni od dnia upływu terminu składania ofert a kończy z dniem zamknięcia postępowania
przetargowego.
16. Ofertę niniejszą składamy na ............................... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ...........................................................;
2) ...........................................................;
3) ...........................................................;

______________________________________
(imię i nazwisko)
podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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