
Nr referencyjny: 89/2013/EEZP/IZ     Załącznik nr 1 do SIWZ 
  
  

 

 
  

  

 

 

 

           (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ OFERTY 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie 
przetargu nieograniczonego pod nazwą: Świadczenie usług sprzętem 
specjalistycznym (spycharki) dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład 
Górniczy Janina z wykorzystaniem elektronicznego systemu monitoringu pojazdów 
i maszyn. 

 

A. DANE 

Dane Wykonawcy1: 

Oznaczenie Wykonawcy
2
 

 

Ulica  Nr lokalu 

  

Kod pocztowy Miejscowość Państwo 

   

Wpisany do CEIDG / KRS Nr ……………………………../ innego właściwego rejestru 
3
   Nr…………… 

 

Numer identyfikacji podatkowej NIP / inny numer ewidencji podatkowej 

Numer telefonu / nr faksu 

Adres e-mail Adres strony internetowej 

  

 

Dane Osoby Uprawnionej4: 

 

Oznaczenie Osoby Uprawnionej 

                                                 
1
  W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wpisać dane każdego z tych 

Wykonawców, a nadto wskazać tego z nich, który reprezentuje Wykonawców 
w Postępowaniu (tzw. Lider konsorcjum, pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia). 

2
  W przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, zaś w przypadku osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, nazwa (firma).         

3
  Należy wpisać nazwę innego właściwego rejestru. 

4
  Zgodnie z pkt 4.2.2.5. SIWZ Osobą Uprawnioną jest osoba uprawniona do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z odpowiednim wpisem o reprezentacji Wykonawcy w stosownym 
dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym 
pełnomocnictwem.   



Nr referencyjny: 89/2013/EEZP/IZ     Załącznik nr 1 do SIWZ 
  
  

 

 
  

 

Ulica  Nr lokalu 

  

Kod pocztowy Miejscowość Państwo 

   

Numer telefonu / nr faksu 

Adres e-mail Adres strony internetowej 

  

 

 

Adres do korespondencji: 

 

Ulica  Nr lokalu 

  

Kod pocztowy Miejscowość Państwo 

   

 

 

Dane użytkownika uprawnionego do udziału ze strony Wykonawcy w aukcji 

elektronicznej5:  

 

Imię Nazwisko 

  

e-mail Numer telefonu Dodatkowe dane PESEL lub NIP niezbędny do weryfikacji 
podpisu elektronicznego 

   

 

 

B.  PARAMETRY OFERTY STANOWIĄCE KRYTERIA OCENY OFERT 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym mającym charakter zamówienia 

sektorowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia 

pod nazwą „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym (spycharki) dla 

Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn.” 

 
oznaczonego numerem  referencyjnym: 89/2013/EEZP/IZ dla POŁUDNIOWEGO 

KONCERNU WĘGLOWEGO SA w Jaworznie. 

 
 

 

                                                 
5
  Dane powinny być zgodne z danymi umieszczonymi w podpisie elektronicznym. 
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Oświadczamy, że zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: 

……………………………..PLN (słownie:…………………………………….………..). Sposób 

wyliczenia Ceny brutto przedstawia Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do 

Formularza Oferty.  

 

C.  OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY 

 

1. Podana przez nas Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające z zakresów i warunków określonych w SIWZ.  

2. Oświadczamy, że niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez 

nas zakresu Przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany wysokości 

wynagrodzenia. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy zdolni do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie  

z wymaganiami podanymi w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem Przedmiotu Zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania 

oferty. 

6. Oświadczamy, iż akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany przez 

Zamawiającego  w SIWZ.  

7. Oświadczamy, że akceptujemy treść załączonego do SIWZ Wzoru Umowy wraz ze 

wszystkimi załącznikami.  

8. Wadium w wysokości……………...…..…..PLN (słownie: ………………………..………) 

w formie.............................................. zostało przez nas wniesione w wymaganym 

przez Zamawiającego terminie i na cały okres związania ofertą.   

 

Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy:  

 
……………………………………………….. 

          (nazwa banku) 
 

……………………………………………….. 
 
 
nr rachunku ………………………………… 

 

wadium wniesione w formie niepieniężnej prosimy przesłać na adres 

………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………….… 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.  

10. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do: 

10.1. Podpisania Umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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11. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane 

w SIWZ dokumenty i załączniki oraz dane, posiada  ….…….…  stron kolejno 

ponumerowanych i podpisanych przez upoważnioną osobę / osoby.  

12. Informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ...…............ 

……………... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom Postępowania. 

13. Przy wykonaniu Przedmiotu Zamówienia powierzymy wykonanie/nie powierzymy 

wykonania części lub całości Przedmiotu Zamówienia podwykonawcom. 

14. Oświadczamy, że będziemy ponosić solidarną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania zamówienia6. 

 

D.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Wykonawca załączy do Formularza Oferty następujące dokumenty7: 

1. ... 

2. … 

3. … 

 

 

 

 

………………………………. dnia …………………. 

 (miejscowość) 

     …………………………………………………………………… 

 

    (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  Oświadczenie Wykonawców składających wspólnie ofertę. 

7
  Wykonawca jest zobowiązany w tej części Formularza Oferty wymienić wszystkie załączniki, 

które składa wraz z ofertą, zgodnie z treścią SIWZ. 
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Załącznik nr 1 do Formularza Oferty 

 
 

FORMULARZ CENOWY1 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym (spycharki) dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn”. 
 
 

 
Cena brutto oferty (PLN) słownie …………………………………………………………………… 
 
 
 
 

               …………………………………………….………………….. 
             (podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

                                                 
1
  Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 

1 grosz. 

Lp. Pozycja 
Jednostka 

miary  

Szacunkowa 

Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[PLN/j.m.] 

Cena netto 
[PLN] 

Stawka 
VAT 

[%] 

Podatek 
VAT 

[PLN] 

Cena brutto 
[PLN] 

 1 2 3 4 5 =  3 x 4 6 7 = 5 x 6 8 = 5 + 7 

1. 

Spycharka o mocy 
netto wg SAE 
J1349/ISO 9249 
powyżej 162 kW 
(220 KM) i 
pojemności 
lemiesza wg SAE 
J1265 minimum 8 
m3 

godz. 16 400   23   

2. 

Spycharka o mocy 
netto wg SAE 
J1349/ISO 9249 
powyżej 130 kW 
(177 KM) i 
pojemności 
lemiesza wg SAE 
J1265 pow. 5 m3o 
szerokości gąsienic 
min 840mm 
tzw."Błotniak" 

godz. 5 354   23   

Łączna cena oferty [PLN] (suma poz. 1-2)  X   
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

                   (miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym (spycharki) dla 

Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn”. 

 

                   

Oświadczamy, że spełniamy określone w art. 22 ust. 1 PZP warunki dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

          (miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z Postępowania 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym (spycharki) dla 

Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn” . 

 

 

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

pkt 1-4 PZP. 

 

 

 
……………………………………………………….. 

(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

         (miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym (spycharki) dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn”. 
           

 

 

Informujemy, że należymy / nie należymy1 do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.). 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca, 

(zawierająca nazwę podmiotu, dokładny adres i NIP) stanowi załącznik do niniejszego 

oświadczenia2.  

 

 

 

 

….……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 

                                                 
1
  Niepotrzebne skreślić. 

2
  Załączyć w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej. 
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……………………………………….. 
   (nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

         (miejscowość) 

 

 

WYKAZ   USŁUG 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym (spycharki) dla 

Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn”. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

[PLN] 

Termin realizacji 

[od 

dzień/miesiąc/rok 

do dzień/miesiąc/rok 

Odbiorca 

[pełna nazwa i adres 

podmiotu, na rzecz 

którego zamówienie 

zostało wykonane] 

Nr załącznika 

do wykazu usług 

w postaci dowodu 

potwierdzającego ich 

należyte wykonanie lub 

wykonywanie
1
  

[poświadczenie] 

1. 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 

    

 

 

 

……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

                                                 
1 Dla każdej pozycji wykazu usług należy przedłożyć dowód  należytego wykonania zamówienia 

lub wykonywania zamówień okresowych lub ciągłych (poświadczenie). W odniesieniu do 

nadal wykonywanych zamówień okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być 

wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

        (miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

dotyczące podwykonawców  

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym (spycharki) dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn”. 
                 

 

 

Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału 

podwykonawców / zamówienie będziemy realizować z udziałem podwykonawców1. 

 

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje2: 

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

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

 

 

 

 

………………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

                                                 
1
  Niepotrzebne skreślić. 

2
  Uzupełnić w przypadku, gdy zamówienie realizowane będzie z udziałem podwykonawców. 
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………………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

          (miejscowość) 

 

 

WYKAZ JEDNOSTEK SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO  

który zapewnia Wykonawca 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym (spycharki) dla 

Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn” . 

 

Lp. 
Nazwa sprzętu oraz parametry 
techniczne sprzętu wymagane 

przez Zamawiającego 

Niezbędna ilość 
sprzętu 

wymagana 
przez 

Zamawiającego 

Nazwa sprzętu 
oraz parametry 

techniczne sprzętu 
oferowanego 

przez Wykonawcę 

Ilość sprzętu 
jakim dysponuje 

Wykonawca 
Nr fabryczny 

Podstawa 
dysponowania 

1. 

Spycharka o mocy netto wg 
SAE J1349/ISO 9249 powyżej 
162 kW (220 KM) i pojemności 
lemiesza wg SAE J1265 
minimum 8 m3 

3 

    

 

 

2. 

Spycharka o mocy netto wg 
SAE J1349/ISO 9249 powyżej 
130 kW (177 KM) i pojemności 
lemiesza wg SAE J1265 pow. 5 
m3 o szerokości gąsienic min 
840 mm tzw." błotniak" 

1 

    

 

 

 

 

 

 

…………….……………….…………………………….. 
                                                                          (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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………………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

         (miejscowość) 

 

 

WYKAZ OSÓB (OPERATORÓW) 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem ich  uprawnień do obsługi 

sprzętu niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacja o podstawie  

do dysponowania tymi osobami. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym (spycharki) dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn” . 
 

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj uprawnienia 

Dokument 

potwierdzający 

posiadane uprawnienia
1
 

Podstawa 

dysponowania 

1. 
    

     

     

     

     

     

     

 

 

…..……….……………….…………………………….. 
                                                                          (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

                                                 
1
  Do wykazu należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

dotyczących podanych uprawnień, wystawionych przez upoważnione jednostki. 
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

         (miejscowość) 

 

OŚWIADCZENIA   WYKONAWCY 

dotyczące przedmiotu zamówienia 

 

 

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym (spycharki) 
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn” . 

               

 

Oświadczamy, że posiadamy i stosujemy elektroniczny  system monitorowania pracy 

sprzętu, który umożliwi Zamawiającemu kontrolę w czasie rzeczywistym pozycji 

geograficznej  poszczególnego sprzętu i jego identyfikację. 

 

 

 
       

 

 

…………..……………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,  

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  

W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A. 

 
Misja Grupy: 

Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości 
firmy 

 

Wizja Grupy: 
Należeć do grupy wiodących firm energetycznych w regionie 

 

Nadrzędny cel strategiczny: 
Ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy 

 

Cel główny: 
Zwiększenie wartości Grupy Tauron poprzez dostarczenie konkurencyjnego kosztowo paliwa dla 

Grupy oraz optymalizację wolumenu sprzedaży pozostałych produktów. 

 
Naszą polityką w zakresie jakości jest: 

 dążenie do dostosowania poziomu produkcji węgla handlowego do potrzeb Grupy TAURON 
Polska Energia S.A., 

 rozwój działalności poprzez kompleksowe projektowanie i planowanie produkcji oraz działania 
inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii 
stosowanych w zakładach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A., 

 zwiększenie efektywności zarządzania, wzrost wydajności procesów technologicznych, 
zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do 
uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta, 

 rozwój systemu zarządzania kapitałem ludzkim i środkami produkcji zgodnie 
z najnowocześniejszymi trendami. 

 
Naszą polityką w zakresie środowiska jest: 

 optymalizacja parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek, 
 minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych, 
 optymalizacja kierunków zagospodarowania odpadów i zwiększenie skuteczności realizacji 

przyjętych zadań w tym zakresie, 
 zapobieganie zanieczyszczeniom. 

 
Naszą polityką w zakresie BHP jest: 

 realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, 
chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy, 

 poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz 
wprowadzenie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki 
środowiska pracy, 

 systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych. 
 

Kadrę zarządzającą i kierującą zobowiązuje się także do: 

 spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, 
w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych 
kontraktów, 

 prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, 
mogących wywierać wpływ na środowisko, 

 podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie 
jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego 
pracowników poprzez szkolenia, 

 zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki, 
 ciągłego doskonalenia Systemu. 
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C E N N I K  O P Ł A T  
dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem  Węglowym S.A.  
lp Rodzaj świadczenia Opłaty 

* 1. Wynajem pomieszczeń  

1.1. Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO) - podwyższony standard 15,00 zł/m
2
/miesiąc 

1.1.a Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO) - podwyższony standard 17,47 zł/m
2
/miesiąc 

1.2. Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO) 12,00 zł/m
2
/miesiąc 

1.2.a Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO) 14,47 zł/m
2
/miesiąc 

1.3. Wynajem pomieszczeń (bez mediów) 8,50 zł/m
2
/miesiąc 

-  lokale przemysłowo-produkcyjne 

-  lokale usługowo-handlowe 

1.4. Wynajem pomieszczeń (bez mediów) 5,50 zł/m
2
/miesiąc 

-  lokale magazynowo-składowe 
1.5. Wynajem pomieszczeń innych nie sklasyfikowanych od 1.1.- 1.4. 2,50 zł/m

2
/miesiąc 

2. Odbiór odpadów komunalnych 5,02 zł/osobę/miesiąc 

3. Korzystanie z łaźni (woda do kąpieli, suszenie, ogrzewanie, szatnia) 7,70 zł/osobę/dniówkę 

4. Korzystanie z kawy i dystrybutorów wody mineralizowanej 1,00 zł/osobę/dniówkę 

5. Woda pitna 1,70 zł/osobę/miesiąc 

6. Odbiór ścieków do kanalizacji 1,92 zł/osobę/miesiąc 

7. Korzystanie z obsługi przez:  

a) markownię a)  2,00 zł/osobę/dniówkę 

b) lampownię b)  wypożyczenie lampy – 
powierzchnia: 2,00  zł/dniówkę; 

wypożyczenie lampy i POG-8 - 
dół: 4,00  zł/dniówkę 

7.1. Cena:  

a) karty zbliżeniowej Mifare wraz z jej personalizacją w etui 
(indywidualnej dyskietki komputerowej) 

a) 20,00 zł brutto 

b)  kompletu (3 szt.) znaczków kontrolnych metalowych b) 10,00 zł brutto 

8. Energia elektryczna/ilość energii elektrycznej kalkulowana 
indywidualnie wg zainstalowanego wyposażenia np. kserokopiarka, 
komputer, drukarka, czajnik elektryczny 

wg aktualnej taryfy dla 
zamawiającego oraz kalkulacji 
sporządzonej przez oddziały MEE 
zakładów górniczych 

9. Wynajem Sali – dot. sali szkoleniowo-konferencyjnej (rejon Piłsudski) za pierwszy dzień 2500 zł,  
za każdy następny 500 zł,  
za godzinę 200 zł (ceny brutto) 

10. Łączność telefoniczna wg aktualnego cennika opłat za 
usługi telefoniczne 
zatwierdzonego uchwałą Zarządu 

11. Pobieranie opłaty za kserowanie dokumentów w Południowym 
Koncernie Węglowym S.A. dla podmiotów zewnętrznych: 

 kserowanie dokumentów odbywać się będzie w komórkach 
organizacyjnych Koncernu na rzecz podmiotów 
występujących o uzyskanie kserokopii dokumentów; 

 pracownicy komórek organizacyjnych wykonujący taką 
usługę dokonają naliczenia wartości brutto wykonanej usługi 
i wystawią zlecenie do zapłaty w kasie Koncernu; 

 zlecenie zapłaty w kasie Koncernu stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT w Wydziale 
Księgowości.  

 
netto 0,18 zł za stronę formatu A4  

+ podatek VAT wg obowiązującej 
stawki 

12. Pobieranie opłaty za dzierżawę gruntu znajdującego się we władaniu 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. dla podmiotów 
zewnętrznych prowadzących działalność handlowo- usługową 

netto 10 zł/m
2
/m-c 

 
*1. w zależności od standardu pomieszczenia określonego przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy Południowego 

Koncernu Węglowego S.A. 
Opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę pitną oraz odbiór ścieków określone w niniejszym cenniku należy stosować 
wyłącznie w przypadku, gdy z Wykonawcami usług nie zostały podpisane oddzielne umowy na sprzedaż mediów (uzgodnić  
z Oddziałem MEE). 
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 
              (miejscowość) 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY 
dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej 

  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym (spycharki) 
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn” 

 
 
 

Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie 

finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 


