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Załącznik nr 2 do SIWZ (po zmianie) 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
……………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

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

                                        
Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 
 
............................................................................................................................................ 
 
Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów: 
 
............................................................................................................................................ 
 
Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:  
 
NIP ......................................................... REGON ………….………………………… 
 
Nr konta bankowego.................................................................................................. 
 
telefon ...................................................  fax …………………………………… 
 
e-mail …………………………………………...................................................... 
 
Adres internetowy (URL) …………………...……………………………………… 
 
 
 
Zamawiaj ący:  Południowy Koncern W ęglowy SA  

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
 
 
 

O F E R T A 
 

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

(Sprawa 28/2011/EEZP/MZ) na: 
 

Dostawa kompleksu ścianowego  
dla Południowego Koncernu W ęglowego S.A. 

- Zakładu Górniczego SOBIESKI 



Sprawa nr 28/2011/EEZP/MZ  -    „Dostawa kompleksu ścianowego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. -
Zakładu Górniczego SOBIESKI”. 

I. CENA 
 

Lp. 
Przedmiot zamówienia, 

wyszczególnienie 
Jednostka  

miary 
Przewidywana 

ilość 

Dobowy czynsz  
najmu  
netto  
w zł 

Cena  
netto   
w zł 

Stawka 
podatku 

VAT 
zastosow
ana do 

obliczeni
a ceny 
brutto    
w % 

Cena  
brutto oferty  

w zł 

1 2 3 4 5 6  
( kol. 4 x 5) 

7 8  
(kol.6 + VAT) 

1 

Sekcje obudowy zmechanizowanej  
typu …………… 
wraz z wyposaŜeniem. 
 (Uwaga: Cena ma uwzględnić 
wszystkie elementy wymagane w 
Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. IV A. 
oraz w pkt.IV.D. dotyczący 
obudowy) 
 
)* Wartość uzyskano w następujący 
sposób  (177szt x 330 dób ) + 
(152szt x 630 dób) =154 170 

sztuka x 
doba 

154 170 )*    …..%   

2 

Kombajn ścianowy  
typu …………… 
wraz z wyposaŜeniem. 
 (Uwaga: Cena ma uwzględnić 
wszystkie elementy wymagane w 
Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. IV 
B.oraz pkt IV.D. dotyczący 
kombajnu) 

 doba 930     …..%    

Łączna cena  pkt 1+2:   x   

 
     
 

        

Lp. 
Przedmiot zamówienia, 

wyszczególnienie 
Jednostka  

miary 
Przewidywana 

ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto  
w zł 

Cena  
netto   
w zł 

Stawka 
podatku 

VAT 
zastosow
ana do 

obliczeni
a ceny 
brutto    
w % 

Cena  
brutto oferty  

w zł 

1 2 3 4 5 6 (kol.4*5) 7 8 (kol.6 + VAT) 

3 

Przenośnik ścianowy  
typu …………… 
wraz z wyposaŜeniem. 
 (Uwaga: Cena ma uwzględnić 
wszystkie elementy wymagane w 
Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. IV C. 
oraz pkt IV.D. dotyczący 
przenośnika ścianowego ) 

kpl. 1      …..%   

Łączna cena pkt 3:    …..%   

Całkowita cena oferty wynosi (ł ączna cena  pkt 1+2+3)   
x 

  

 
Cena brutto oferty (słownie złotych):  
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Uwaga:  
W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 
 
 
II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1) najem obudowy Zamawiający przewiduje przez okres 960 dób w terminie od  
        dnia 14.02.2012r. do dnia 30.09.2014r., w tym: 

-  najem 177 szt. sekcji obudowy – przez okres 330 dób w przewidywanym terminie od 
dnia 14.02.2012r. do dnia 08.01.2013  

-  najem 152 szt. sekcji obudowy – przez okres 630 dób w przewidywanym terminie od 
dnia 09.01.2013r. do dnia 30.09.2014r. 

2) najem kombajnu ścianowego – przez okres 930 dób, przewidywany termin od dnia   
14.02.2012r. do dnia 31.08.2014r.  

3) dostawa przenośnika zgrzebłowego ścianowego - w przewidywanym terminie od dnia 
15.11.2011 do dnia 07.01.2012 roku. 

 

III.   GWARANCJA: 

Dla urządzeń kompleksu dostarczonych w ramach najmu: udzielamy gwarancji na cały okres  
najmu, z zabezpieczeniem pełnej obsługi serwisowej  włącznie z zapewnieniem pełnego 
asortymentu części zamiennych, 
Dla przenośnika ścianowego dostarczonego w ramach zakupu udzielamy na przedmiot dostawy 
gwarancji na okres ……….. miesięcy, z wyłączeniem kadłubów napędów, zwrotni i rynien trasy 
na które udzielamy gwarancji ………. miesięcy, oraz ślizgów, bębnów łańcuchowych, 
wyrzutników i płyt wyrzutnikowych, na które udzielamy gwarancji ………. miesięcy. 
 
IV.   WARUNKI   PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający płacił będzie Wykonawcy czynsz najmu obudowy będący iloczynem ilości 
sekcji pozostających w dyspozycji Zamawiającego, ilości dób najmu w miesiącu i dobowego 
czynszu najmu określonego w § 4 ust. 1 oraz czynsz najmu kombajnu będący iloczynem 
ilości dób najmu w miesiącu oraz dobowego czynszu najmu określonego w § 4 ust. 2, w 
okresach miesięcznych w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano 
najem, przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niŜ 30 dni przed upływem 
terminu płatności.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę sprzedaŜy przenośnika określoną  
w § 4 ust. 3 projekty umowy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. 

 
V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  
do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 
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3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                         
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  

Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /* 

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty  
do koperty wewnętrznej:  

…………………………………………………………………….……/* 

…………………………………………………………………….……/* 

       

*/ niepotrzebne skre ślić, a niezbędne dane uzupełni ć 

 
5. Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie ………………………………… złotych zostało 

wniesione w dniu ………………… w formie …..…………………..…………………… 

6. Wartość netto jednej sekcji obudowy zmechanizowanej  Wykonawca określa na kwotę 
…………………...………………zł 
(słownie złotych:………………………………………………..) 

7. Wartość netto kombajnu ścianowego Wykonawca określa na kwotę 
…………………...……………zł 
(słownie złotych:………………………………………………..) 

 
 

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

  
 


