Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ NT:

Świadczenie usług remontowych stojaków SHC
dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”
Dane wykonawcy:
Pełna Nazwa firmy .....................................................................................................................
Adres pocztowy..........................................................................................................................
Adres do korespondencji ...........................................................................................................
Nr telefonu/faks...........................................e-mail......................................................................
nr NIP...........................................................................................................................................
nr REGON....................................................................................................................................

nr konta.......................................................................................................................................
(w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich Wykonawcy)

1. Adres e-mail zarejestrowanego konta na platformie zakupowej, z którego w imieniu wykonawcy
składane będą postąpienia w trakcie licytacji elektronicznej.
adres e-mail

2. 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.
3. Wartość oferty wynosi :
wartość netto ………………………………………....…..l…...............…..zł (pakiet: suma tabeli
nr 1 – 2)
(słownie:.....................................................................................................................................)
podatek VAT .......................zł

stawka podatku VAT w % ...........................................

cena brutto ...............................................................................................................................zł
(słownie: ..................................................................................................................................................)
Wartość oferty została wyliczona na podstawie poniższego:
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a) Remont podstawowy stojaków SHC
tabela nr 1
Jednostkowa
L.p.

Rodzaj stojaka

wartość
netto [zł]

Ilość

Wartość razem

[szt.]

netto [zł]

1

Stojak SHC Nz 2-5

3

2

Stojak SHC Nz 6-8

2

3

Stojak SHC Nz 9

27

4

Stojak SHC Nz 10

39

5

Stojak SHC 40 Z

20

6

Stojak SHC W 2200-3000

21

7

Stojak SHC W 3000-4000

26

8

Stojak HSHC SU

269

9

Bateria zaworowa ACH

2

10

Pistolet

1
SUMA

b) remont kapitalny stojaków SHC
tabela nr 2
Jednostkowa
wartość
netto [zł]

Ilość
[szt.]

L.p.

Rodzaj stojaka

1

Stojak SHC Nz 2-5

7

2

Stojak SHC Nz 6-8

7

3

Stojak SHC Nz 9

10

4

Stojak SHC Nz 10

57

5

Stojak SHC 40 Z

130

6

Stojak SHC W 2200-3000

31

7

Stojak SHC W 3000-4000

24

8

Stojak HSHC SU

84

9

Bateria zaworowa ACH

600

10

Pistolet

4

Wartość
razem
netto [zł]

SUMA

3. Podczas aukcji licytowana będzie: łączna wartość zamówienia/ cena jednostkowa
poszczególnych pozycji/ wartość pakietu .*
3a. Ceny podane w Tabeli nr 1 – Tabeli nr 2 obejmują wszelkie koszty niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy.
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3b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w zakresie wszystkich pozycji objętych
postępowaniem.
4. Po zakończeniu licytacji elektronicznej lub negocjacji Wykonawcy będą zobowiązani (na
wniosek Prowadzącego postępowanie) do proporcjonalnego rozpisania/rozbicia wartości
uzyskanej w wyniku licytacji lub negocjacji na ceny jednostkowe wskazane w Tabeli nr 1-2.
Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości
wylicytowanej w aukcji.
Nierozpisanie cen jednostkowych w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem
oferty.
5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
a) termin wykonania całego zamówienia: 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy,
wg potrzeb ruchowych Zamawiającego,
b) termin wykonania poszczególnych zleceń do 10 dni roboczych.
6.

Remonty wykonywane będą w oparciu o zlecenia zakładu Zamawiającego. Zapewniamy na
własny koszt transport remontowanych urządzeń w obie strony (od i do Zamawiającego).
Wywóz i przywóz przedmiotu remontu na teren Zamawiającego będzie następował zgodnie z
zasadami obowiązującymi w zakładzie Zamawiającego.

7.

Udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczoodbiorczego danego remontu. Udzielona gwarancja dotyczy właściwej jakości wykonania
remontu oraz zastosowanych podzespołów/części zamiennych.

8. Usługa gwarancyjna, łącznie z transportem i kosztami dojazdu, zostanie wykonana na nasz
koszt w terminie do 7 dni od momentu telefonicznego powiadomienia o jej zaistnieniu.
9. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy pomocy podwykonawcy*.
a) Umowa w części obejmującej: ______________________________ zostanie wykonana przez
podwykonawcę: ______________________________________.
b) Ustanowienie, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, jak również zmiana przedmiotu lub
zakresu części Umowy, którą wykona podwykonawca może nastąpić wyłącznie za zgodą
Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
c) Jak za własne działanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie
lub zaniechanie podwykonawcy.
d) Wszelkie obowiązki oraz odpowiedzialność za realizację umowy obciążające Wykonawcę
odnoszą się również do podwykonawcy.
* zaznaczyć właściwe

10. Oświadczamy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy/ mikroprzedsiębiorcy/ małego
przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
*niepotrzebne skreślić

11. 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.)
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12. Oświadczamy, że podmiot wskazany w punkcie pkt 15 Formularza ofertowego posiada status
dużego
przedsiębiorcy
/mikroprzedsiębiorcy/
małego
przedsiębiorcy/
średniego
przedsiębiorcy* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
.........................................................................................................................................
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę.)
*niepotrzebne skreślić

13. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w formie ….....……….…................................

w kwocie ..................................... zł.

14. Oświadczamy, że:

a) 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 ),
b) 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,
c) należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu
(cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego lub innego prawa rzeczowego,
zabezpieczenia, przewłaszczania, pełnomocnictwa do dochodzenia należności
przysługujących wobec Zamawiającego, w tym pełnomocnictwa inkasowego bez pisemnej
zgody Zarządu,
d) nie będziemy zatrudniać do wykonania przedmiotu umowy zamówienia
realizowanego na rzecz Zamawiającego pracowników zatrudnionych w JSW S.A.,
e) nie toczy się w stosunku do nas postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
f)

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
przejmuje
pełną
odpowiedzialność
za
wszelkie
skutki
związane
z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów,

g) 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),
h) nie został wydany w okresie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert, prawomocny
wyrok sądu z którego wynika, że zamawiającemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze
ze strony Wykonawcy,
i)

zapewniamy wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji danego
zadania.
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j)

Wymienione podczas remontu podzespołu, części i elementy będą fabrycznie nowe i
wolne wad prawnych, fizycznych oraz praw majątkowych osób trzecich,

k) przedmiot aukcji zrealizujemy w sposób należyty.
l) Nie będziemy zlecać wykonania całości lub części przedmiotu postępowania
podwykonawcom/osobie trzeciej. / Będziemy zlecać wykonanie całości lub części
przedmiotu postępowania podwykonawcom/osobie trzeciej.*
*niepotrzebne skreślić

m) wyrażamy zgodę na publikacje wyniku postępowania zgodnie z ww. Regulaminem.
n) Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawami,
rozporządzeniami) oraz zgodnie z zasadami i przepisami wewnętrznymi obowiązującymi
w KWK „Borynia-Zofiówka”,
o) zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy będącymi załącznikiem nr 3 do
ogłoszenia o aukcji i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z istotnymi postanowieniami umowy, pozostałymi załącznikami do
ogłoszenia o aukcji i ustaleniami z rozstrzygnięcia przetargu w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego,
p) zapoznamy się, przed rozpoczęciem realizacji umowy (zadania), z podstawami
wdrożonego w KWK „Borynia-Zofiówka” Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w
obszarze jakości, środowiskowym i bhp),
q) zgadzamy się na zamieszczone poniżej warunki płatności:
− zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 90 dni od dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT chyba, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą,
małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty
wynosi do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.
− Zamawiający uiszcza wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze. Zapłata wynagrodzenia następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
− podstawą wystawienia faktury będzie końcowy protokół odbioru za wykonaną usługę,
podpisany przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego
− dopuszcza się fakturowanie częściowe.
− Wartość umowy (w
w okresie jej trwania.

tym

wartości

jednostkowe)

nie

będzie

waloryzowana

r) związani jesteśmy ofertą zgodnie z § 17 pkt 7 Regulaminu.
s) wszystkie złożone przez nas dokumenty wchodzące w skład oferty o dopuszczenie do
aukcji w formie elektronicznej obejmują skany oryginałów dokumentów, wykonanych
w formacie PDF. Wchodzące w skład oferty o dopuszczenie do aukcji dokumenty
w postaci elektronicznej są zgodne z ich oryginałami, sporządzonymi w formie pisemnej.
15. Oświadczamy, że obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu udziału
w niniejszym postępowaniu, a także zobowiązujemy się do zachowania danych osobowych
osób fizycznych w poufności oraz przetwarzania ich w sposób przewidziany w RODO
oraz zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
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i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób fizycznych,
których dane dotyczą.
16. Osoba do kontaktu ………………………………….…………tel.………………………………

17. Ofertę niniejszą składamy na ............................... kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ...........................................................;
2) ...........................................................;
3) ...........................................................;
4) ...........................................................;
5) ...........................................................;

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