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Załącznik nr 2  do wymagań ofertowych 

 

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ  

 

1. Dane oferenta: 

pełna nazwa oferenta: ……………………………………………………………........ 

       ………………………………………………………………………………………… 

 adres pocztowy: ………………………………………………………………………. 

 ........................................................................................................................................

  

1. Data sporządzenia oferty: …………………………………………………………... 

2. Przedmiot (zakres) oferty: Legalizacja wag handlowych kolejowych, samochodowych 

oraz taśmowych wraz z przeglądami, konserwacją i naprawą w Zakładach Górniczych 

Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 14.04.2014r. do dnia  14.04.2015r. 

4. Warunki gwarancji: Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługi na okres 

…………  m-cy  i    zabudowane elementy na okres ……..  m-cy licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru. 

5.1  Warunki transportu: transport własny oferenta i na koszt oferenta; 

5. Oświadczamy, że oferowana usługa jest wolna od wad prawnych. 

6. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

potencjałem  technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

7. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub    

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

9.1. Wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem    

określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców: 

zał. nr ........ 

9.2. Dokumenty potwierdzające że usługi zostały należycie wykonane (referencje). 

9.3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do 

wykonywania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności; 

zał. nr ........ 

9.4.Wykaz (wraz z załączeniem kserokopii) dokumentów stwierdzających, że osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia: 

        a)Stwierdzenia kwalifikacji dla osób dozoru: 

- uprawnienia OUG dla osoby dozoru min średniego w specjalności elektrycznej 

- uprawnienia OUG dla osoby dozoru min niższego w specjalności maszynowo -               

mechanicznej 

- uprawnienia budowlane kierownika robót budowlanych 

- uprawnienia OUG dla osoby dozoru min średniego w specjalności budowlanej 
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- uprawnienia budowlane  kierownika robót kolejowych wydany przez Okręgowy   

Inspektor Kolejnictwa 

        zał nr..... 

9.5. Oświadczenie, że oferent jest producentem lub autoryzowanym dostawcą wag 

wagonowych i samochodowych opartych na mierniku typu LD 5218. 

Na potwierdzenie tego faktu do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów: 

 w przypadku, gdy oferent jest producentem wag opartych na mierniku typu LD 5218 

–  kserokopię Certyfikatu Zatwierdzenia typu WE dla wag opartych na mierniku typu 

LD 5218, 

 w przypadku, gdy oferent jest autoryzowanym dostawcą wag opartych na mierniku 

typu LD 5218 – kserokopię upoważnienia do reprezentowania producenta wag 

opartych na mierniku typu LD 5218. 

zał. nr ........” 

     

 

  

                        

....................................................................................................... 
                      odpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


