
Jaworzno, dnia 11.08.2006  
 

Informacja dla wykonawców  
zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem 

 
Sprawa nr 22/2006/RZP 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Świadczenie usług w zakresie Ŝywienia zbiorowego dla pracowników Zakładu 
Górniczego JANINA” 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie Ŝywienia zbiorowego  

dla pracowników Zakładu Górniczego JANINA”, zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29.01.2004 roku 

Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn.zm.] Zamawiający – Południowy 

Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie przedkłada w załączeniu treść pytań zadanych przez 

zainteresowanych wykonawców oraz wyjaśnienia (odpowiedzi) zamawiającego.  

Ponadto zamawiający dokonał sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 

w FORMULARZU OFERTOWYM (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), którego prawidłowa 

treść jest załączona do niniejszego pisma. 

 Załączone do niniejszego pisma wyjaśnienia (odpowiedzi) zamawiającego oraz 

sprostowany Formularz ofertowy stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i są obowiązujące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 
Załączniki  
Pytania i odpowiedzi; 
Formularz ofertowy 
 

     



załącznik do pisma z dnia 11.08.2006 
 

Sprawa nr 22/2006/RZP 
 
 
 

TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW ORAZ ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 
 

dotyczących postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w 
zakresie Ŝywienia zbiorowego dla pracowników Zakładu Górniczego JANINA”  

 
 
 

1. PYTANIE WYKONAWCY: 
„Czy prowadzenie restauracji klasyfikuje się do Ŝywienia zbiorowego?” 
 
Odpowiedź zamawiającego: 
Prowadzenie restauracji klasyfikuje się do Ŝywienia zbiorowego. 
 
 
2. PYTANIE WYKONAWCY: 
„Czy sprzedaŜ detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewaga Ŝywności  
(art. spoŜywczych, mięsa i drobiu) i napojów zaliczana jest do zbiorowego Ŝywienia?” 
 
Odpowiedź zamawiającego: 
SprzedaŜ detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą Ŝywności  
(art. spoŜywczych, mięsa i drobiu) i napojów nie jest zaliczana do zbiorowego Ŝywienia. 
 
 
 
Niniejsze wyjaśnienia (odpowiedzi) zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
stają się obowiązujące dla wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług 
 w zakresie Ŝywienia zbiorowego dla pracowników Zakładu Górniczego JANINA”  
(sprawa nr 22/2006/RZP) 



 Załącznik do pisma z dnia 11.08.2006 
(Załącznik nr 2 do SIWZ) 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY   
 
 
……………………… 
(pieczęć firmowa wykonawcy) 

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

 
 
                                                                                                            

Oficjalna, pełna nazwa wykonawcy: 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Dokładny adres pocztowy wykonawcy: 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Pozostałe informacje o wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum): 
 
Nr NIP ............................................................... REGON ………….…………………………………… 
 
Nr konta bankowego................................................................................................................................... 
 
telefon .........................................................  fax …. ........................................................................... 
 
e-mail …………………………………………......................................................................................... 
 
Adres internetowy (URL) …………………...…………………………………………………………... 
 
 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe składamy niniejszą ofertę 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
(sprawa nr 22/2006/RZP) na: 

 
 

„Świadczenie usług w zakresie realizacji Ŝywienia zbiorowego 
dla pracowników Zakładu Górniczego JANINA” 

 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie opisanym w SIWZ. 



 

LP Przedmiot zamówienia 
Jednostka 

miary 

 
Szacowana 
ilość kartek 

na 28 
miesięcy 

 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
 

[zł] 

Stawka 
podatku 

VAT 
 

 [%]  

Cena brutto 
 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 (4*5) 

1. 
 

Realizacja kartki na 
„POSIŁEK 
PROFILAKTYCZNY”  
 
PKWiU - 55.51.10 
 

szt 1 381 520 
 

……….. 
 

. . . . . 
 

…………….. 

2. 

 
Realizacja kartki na  
„MLEKO”  
 
PKWiU - 15.51.11 
 

szt 1 381 520 
 

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

. . . . . 
 

…………… 

 
 

Cena brutto  oferty [z ł]  
 

 
……………. 

 
Uwaga: 
• Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie bez wpływu na ceny 
jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji usługi. 

• PowyŜsze ceny uwzględniają wszystkie koszty poniesione w celu naleŜytego wykonania 
zamówienia. 

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

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

2. Warunki płatności:   

� 60 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego; 

� datą zapłaty jest dzień obciąŜenia rachunku bankowego zamawiającego.  

3. Termin realizacji zamówienia: przez 28 miesięcy  

4. Średnia gramatura mięsa lub ryby w posiłku profilaktycznym wynosi:...................  gram.  

  (słownie gram: ………………………………………………………………………………..) 

5. Cena brutto „KOSZYKA ZAMIENNYCH ARTYKUŁÓW SPOśYWCZYCH” wynosi 
……….……...............…. zł (słownie złotych: …………………………………………………  
………………………….......................................................................................................…) 

6. Wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego 
Formularza ofertowego i są zestawione w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej:  
Lp, nazwę dokumentu lub oświadczenia, numer strony oferty, na której dokument lub 
oświadczenie się znajduje.    

 
 

...……………………………………………….. 
(podpisy, pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 
 


