Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ NT:

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) i segregowanych
odpadów komunalnych wytwarzanych przez KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”
i Ruch „Zofiówka” oraz dzierżawa kontenerów/pojemników do ich gromadzenia w okresie
12 miesięcy.
Dane wykonawcy:
Pełna Nazwa firmy ........................................................................................................................................
Adres pocztowy.............................................................................................................................................
Adres do korespondencji ...............................................................................................................................
Nr telefonu/faks.............................................................................e-mail........................................................
nr NIP..............................................................................................................................................................
nr REGON……………………………………………………………………………………………………………...
nr konta…………………………………………………………………………………………………………………
(na które zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu)
(w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich wykonawców)

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

e-mail

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 do ogłoszenia o aukcji.

2. Wartość netto za całość zadania wynosi( Pakiet): ........................................ zł w tym:
Podczas aukcji licytowana będzie łączna wartość zamówienia ( pakiet )
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● Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych:
Tabela nr 1 Ruch „Borynia”

Odbiór odpadów

Odpady Komunalne

Pojemność

Ilość

Średnia
częstotliwość
odbioru w
ciągu
miesiąca

Stawka
opłaty
netto

Maksymalna
ilość
odbiorów w
ciągu 12 mcy

Wysokość
opłaty netto
[zł]

Maksymalna
wysokość
opłaty w
okresie
obowiązywania
umowy [zł]

f

g = (c x d x e)

h= c x e x f

[litry]

[szt.]

a

b

c

d

Odbiór niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów
komunalnych

1100

47

4,5

54

1100

1

1

12

10000

3

2

24

1100

1

2

24

10000

1

3

36

1100

2

1

12

7000

1

1

12

Odbiór
segregowanych
odpadów
komunalnych

Metale i
tworzywa
sztuczne
Papier
Szkło

bioodpady

[zł]
e

SUMA

.......zł/miesiąc ........zł/12 m-cy

Tabela nr 2 Ruch „Zofiówka”

Odbiór odpadów

Odpady Komunalne

a
Odbiór niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów
komunalnych

Odbiór
segregowanych
odpadów
komunalnych

Metale i
tworzyw
a
sztuczne
Papier

Szkło
bioodpady

Pojemnoś
Ilość
ć

Stawka
Maksymaln
opłaty
a ilość
netto
odbiorów w
ciągu 12
[zł]
m-cy

[litry]

[szt.]

Średnia
częstotliwość
odbioru w ciągu
miesiąca

b

c

d

1100

9

4,5

54

1100

2

2

24

7000

5

4,5

54

240

1

2

24

1100

2

4

48

10000

1

2

24

240

1

2

24

1100

3

4

48

10000

1

2

24

240

1

2

24

1100

2

1

12

7000

1

1

12

SUMA

e

f

Wysokość
opłaty netto
[zł]

Maksymalna
wysokość
opłaty w
okresie
obowiązywani
a umowy [zł]

g = (c x d x e
)

h= c x e x f

......zł/miesiąc ........zł/12m-cy
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● Dzierżawa kontenerów i pojemników do gromadzenia niesegregowanych ( zmieszanych )
i segregowanych odpadów komunalnych zgodnie z poniższymi tabelami
 Tabela nr 3 Ruch „Borynia”

Dzierżawa kontenera/pojemnika
Pojemność

Ilość

[litry]

[szt.]

a

b

c

Odbiór niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów
komunalnych

1100

47

1100

1

10000

3

1100

1

10000

1

1100

2

7000

1

Rodzaj kontenera/pojemnika

Odbiór
segregowanych
odpadów
komunalnych

Metale i
tworzywa
sztuczne

Papier
Szkło

bioodpady

Koszt dzierżawy
[pojemnik/sztuka
w zł]

Cena
całkowita
netto [zł]

d

e= (c x d)

SUMA

zł/miesiąc

zł/12 m-cy

Tabela nr 4 Ruch „Zofiówka”

Dzierżawa kontenera/pojemnika
Pojemność

Ilość

[litry]

[szt.]

a

b

c

Odbiór niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów
komunalnych

1100

11

7000

5

240

1

1100

2

10000

1

240

1

1100

3

10000

1

240

1

1100

2

7000

1

Rodzaj kontenera/pojemnika

Metale i
tworzyw
a
sztuczne
Odbiór
segregowanych
odpadów
komunalnych

Papier

Szkło
bioodpady

Koszt dzierżawy
[pojemnik/sztuka w
zł]

Cena
całkowita
netto [zł]

d

e= (c x d)

SUMA

3

zł/miesiąc

zł/12m-cy
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● Suma wartości dla Ruchu „Borynia” ....................................................................zł
● Suma wartości dla Ruchu „Zofiówka” .................................................................. zł
Do powyższej wartości należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Po zakończeniu licytacji elektronicznej lub negocjacji Wykonawcy będą zobowiązani (na wniosek
Prowadzącego postępowanie) do rozpisania/rozbicia wartości uzyskanej w wyniku licytacji lub
negocjacji na ceny jednostkowe wskazane w Tabelach 1,2,3,4. Ceny te powinny zostać
proporcjonalnie zmniejszone zgodnie z obniżeniem całkowitej ceny netto oferty.
Nierozpisanie cen jednostkowych w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem ofert.
4. Gwarancja:
a) Wykonawca
w przypadku stwierdzenia wadliwie wykonanej usługi, gwarantuje usunięcie
usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym czas reakcji musi wynosić do 24
godz. od momentu telefonicznego powiadomienia o zaistnieniu nieprawidłowości.
Potwierdzeniem zgłoszenia usterki będzie stanowić także powiadomienie drogą elektroniczną,
5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
12 miesięcy od dnia 01.01.2022r. Wykonawca jest zobowiązany terminowo wykonać usługę odbioru
odpadów tj. najpóźniej do 2 dni roboczych od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu odbioru.
6. Oświadczamy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy/mikroprzedsiębiorcy, małego
przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
*niepotrzebne skreślić
7. 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.)
8. Oświadczamy, że podmiot wskazany w punkcie 7 Formularza ofertowego posiada status dużego
przedsiębiorcy/mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo 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
9. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w formie ...................... w kwocie...................... zł
10. Oświadczamy, że:

10.1 Zapoznaliśmy się i przyjmujemy bez zastrzeżeń zapisy ogłoszenia o postępowaniu, Specyfikacje
techniczną, wzór IPU, „Regulamin określający sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień
Publicznych” – Uchwała nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r. oraz podręcznika Oferenta
(udostępniony przez operatora aukcji)
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10.2 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,
10.3 Należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja,
sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego lub innego prawa rzeczowego, zabezpieczenia,
przewłaszczenia, materialnoprawnego pełnomocnictwa do dochodzenia należności przysługujących
wobec Zamawiającego, w tym pełnomocnictwa inkasowego bez pisemnej zgody Zarządu.
10.4 Należności wynikające z umowy w tym odsetki nie będą przelane na rzecz osób trzecich bez zgody
Zarządu JSW S.A.
10.5 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, Ogłoszeniem o Aukcji i ustaleniami z rozstrzygnięcia aukcji w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10.6 Nie będziemy zatrudniać do wykonania przedmiotu umowy zamówienia realizowanego na rzecz
Zamawiającego pracowników zatrudnionych w JSW S.A.
10.7 Nie toczy się w stosunku do nas postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
10.8 W okresie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert, nie został wydany prawomocny wyrok sądu,
z którego wynika, że Zamawiającemu przysługuje roszczenie od Wykonawcy.
10.9 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.
10.10 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).
10.11 Przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z wprowadzonymi do ogólnego stosowania
normami oraz właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji i higieny
pracy.
10.12 Zapoznamy się przed rozpoczęciem realizacji umowy (zadania), z podstawami wdrożonego
w KWK „Borynia-Zofiówka” Zintegrowanego Systemu Zarządzenia (w obszarze jakości,
środowiskowym i bhp) i udokumentujemy ten fakt zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi kopalni.
10.13 Przedmiot aukcji wykonamy w sposób należyty.
10.14 Wyrażamy zgodę na publikację przez Zamawiającego informacji o rozstrzygnięciu postępowania.
10.15 Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotowego zadania będą posiadać:
a) aktualne badania lekarskie
b) aktualne przeszkolenie w zakresie BHP
c) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
d) odpowiednie kwalifikacje
10.16 Oświadczamy iż,
dysponujemy odpowiednim sprzętem, odpowiednimi decyzjami
administracyjnymi oraz zatrudniamy pracowników posiadających stosowne uprawnienia oraz
doświadczenie w wykonywaniu prac podobnego typu, a także posiadamy wpis w Urzędzie Miasta
Jastrzębie – Zdrój do rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych.
10.17 Zgadzamy się na zamieszczone poniżej warunki płatności:
a) Zapłata ceny/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.

5

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”

b) W przypadku gdy cena (wynagrodzenie – w zależności od rodzaju umowy) lub jej (jego)
część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust._ przekroczy kwotę 15 000 złotych brutto,
Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielnej płatności,
przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony
będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie
przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto mechanizmem podzielnej płatności.
c) Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT oświadcza, że nr rachunku bankowego
wskazany na fakturach został umieszony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia
11marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
d) Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej
począwszy od daty wskazanej w pisemnym Oświadczeniu o akceptacji przesyłania faktur
drogą elektroniczną i na zasadach w nim opisanych. Wzór Oświadczenia został
opublikowany na stronie o adresie: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/dokumenty-dopobrania/ (Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych – dostawca). Dla
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) nie jest wymagane uzyskanie Oświadczenia o
akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną
e) Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
f) Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
KWK „Borynia-Zofiówka” z zaznaczeniem którego Ruchu dotyczy
g) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
i) Dopuszcza się fakturowanie częściowe - miesięczne
j) Płatność za wykonanie usługi nastąpi w okresach miesięcznych na podstawie miesięcznego
protokołu odbioru w/w usług podpisanych przez obie strony umowy i będzie zależne od
faktycznych ilości odbioru pojemników oraz ilości dzierżawionych pojemników w ciągu
danego miesiąca
k) Nie dopuszcza się stosowania zaliczek bez zgody Zarządu JSW S.A.
l) Wartość umowy nie będzie waloryzowana w okresie jej trwania.
11.

Oświadczamy, że wypełniliśmy 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
i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób fizycznych,
których dane dotyczą.
12. Wykonawca realizował będzie umowę samodzielnie/przy pomocy podwykonawcy/ osoby trzeciej*.
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.
e) Zobowiązujemy się powierzyć całość lub części przedmiotu postępowania podwykonawcom którzy
posiadają wpis w urzędzie Miasta Jastrzębie – Zdrój do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odpadów komunalnych.
* zaznaczyć właściwe
13. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą z zastrzeżeniem, że okres jej ważności wiąże 90 dni od
dnia upływu terminu składania ofert.
14. Osoba do kontaktu:……………………………………………………………………………………………
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15. 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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