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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): 
 
NIP ............................................................... REGON ………….…………………………………… 
 
Nr konta bankowego................................................................................................................................... 
 
telefon .........................................................  fax …. ........................................................................... 
 
e-mail …………………………………………......................................................................................... 
 
Adres internetowy (URL) …………………...…………………………………………………………... 
 
 
 
Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA  

43-600 Jaworzno, ul.  Grunwaldzka 37 
 
 
 

OFERTA 
 

 
Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa nr 25/2008/EZP/AW) na: 
 

 
Kompleksową obsługę placów materiałowych  

dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.  
 
 

 



____________________________________________________________________________________ 
Sprawa nr 25/2008/EZP/AW – Kompleksowa obsługa placów materiałowych dla potrzeb Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.                                                                                                                                                

Strona  2          
 

 

I.  CENA OFERTY  
 

CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA 
 

Kompleksowa obsługa placów materiałowych w Zakładzie Górniczym SOBIESKI  

 
L.p. 

 
Wyszczególnienie 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto [zł ] 

Cena 
netto 
[zł ] 

Podatek 
VAT 
(%) 

Cena 
brutto 
 [zł ] 

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

Rozładunek i układanie materiałów magazynowych od dostawców: 
 a) drewno  m3 5 000         %  

1. 
 b) materiały stalowe i urządzenia 
energomaszynowe  t 8 000  

 
      % 

 

 
2. 

Załadunek materiałów i urządzeń 
na środki transportowe 

środek      
transpor

towy 
15 000  

 
      % 

 

 
3. 

Rozładunek, segregacja, 
układanie wg rodzajów i typów w 
wyznaczonych miejscach  
materiałów i złomu 
wychodzącego z dołu  

środek      
transpor

towy 
10 000  

 

      % 

 

 
4. 

Rozładunek urządzeń 
energomaszynowych, rozładunek 
sekcji obudowy zmechanizowanej 
i układanie w wyznaczonych 
miejscach 

środek      
transpor

towy 
1 000  

 

      % 

 

5. 

Załadunek komisyjnie odebranego 
złomu w/g  asortymentów oraz 
urządzeń energomaszynowych na 
środki transportowe odbiorców  

t 600  

 

      % 

 

Cięcie i olowanie drewna: 
a) cięcie progów 1,25 ÷ 1,5m szt. 600         %  

b) cięcie progów 2,50 ÷ 3,0m szt. 1 000         %  

c) cięcie klinów   szt. 20 000         %  

d) cięcie bali (4-6 cm)  szt. 600         %  

e) cięcie desek (2-4 cm)  szt. 360         %  

f) olowanie drewna 2,5m szt. 240         %  

g) olowanie drewna 3,0m  szt. 10 000         %  

h) olowanie drewna 3,5m szt. 2 000         %  

i) olowanie drewna  4,0m  szt. 10 000         %  

j) olowanie drewna  4,5m  szt. 600         %  

k) olowanie drewna  5,0m  szt. 480         %  

l) wykonywanie połowic 
obustronnie ciętych  

szt. 860  
 

      % 
 

 
6. 

ł) cięcie połowic na wymi ar szt. 600         %  
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L.p. 

 
Wyszczególnienie 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto [zł ] 

Cena 
netto 
[zł ] 

Podatek 
VAT 
(%) 

Cena 
brutto 
 [zł ] 

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

Cięcie elementów stalowych na wymiar: 

a) szyn kolejowych, elementów 
obudowy ŁP  

szt. 4 700         % 
 

7. 

b) pręta stalowego (pilotów)  szt. 5 000         %  

8. 

Transport materiałów 
samochodem cięŜarowym  
o ładowności min 6 ton wraz  
z pobieraniem z magazynu 
między rejonami Sobieski, 
Piłsudski i Leopold  

 

h 2 000         % 

 

9. 

Transport materiałów i urządzeń 
lokomotywami spalinowymi 
wąskotorowymi na placach 
materiałowych do opustu pod 
szyby i spod szybów na place 
materiałowe 

 

h 7 000         % 

 

10. 

Utrzymanie  i bieŜąca naprawa 
torów oraz urządzeń kolei 
wąskotorowej, utrzymanie  
i naprawa torów Ŝurawi 
wieŜowych oraz suwnic 
bramowych 

mb 46 800         %  

Łączna cena części nr 1 zamówienia  [zł]  x  

Łączna cena brutto oferty dla części nr 1 zamówienia wynosi:  

słownie złotych: ……………………………………………………………….…………………… 

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

CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA 
 

Kompleksowa obsługa placów materiałowych w Zakładzie Górniczym JANINA  

 
L.p. 

 
Wyszczególnienie 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto [zł ] 

Cena 
netto 
[zł ] 

Podatek 
VAT 
(%) 

Cena 
brutto 
 [zł ] 

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

Rozładunek i układanie materiałów magazynowych od dostawców: 
 a) drewno  m3 5 000         %  

1. 
 b) materiały stalowe i urządzenia 
energomaszynowe  t 10 000  

 
      % 

 

 
2. 

Załadunek materiałów i urządzeń 
na środki transportowe 

środek      
transpor

towy 
14 500  

 
      % 

 

 
3. 

Rozładunek, segregacja, 
układanie wg rodzajów i typów w 
wyznaczonych miejscach  
materiałów i złomu 
wychodzącego z dołu  

środek      
transpor

towy 
10 000  

 

      % 
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L.p. 

 

Wyszczególnienie 

Jednostka 
miary Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł ] 

Cena 
netto 
[zł ] 

Podatek 
VAT 
(%) 

Cena 
brutto 
 [zł ] 

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

 
4. 

Rozładunek urządzeń 
energomaszynowych, rozładunek 
sekcji obudowy zmechanizowanej 
i układanie w wyznaczonych 
miejscach 

środek      
transpor

towy 
1 500  

       %  

5. 

Załadunek komisyjnie odebranego 
złomu w/g  asortymentów oraz 
urządzeń energomaszynowych na 
środki transportowe odbiorców  

t 6 000  

       %  

Cięcie i olowanie drewna: 
a) cięcie progów 1,25 ÷ 1,5m szt. 1 200         %  

b) cięcie progów 2,50 ÷ 3,0m szt. 1 200         %  

c) cięcie klinów   szt. 20 000         %  

d) cięcie bali (4-6 cm)  szt. 1 200         %  

e) cięcie desek (2-4 cm)  szt. 600         %  

f) olowanie drewna 2,5m szt. 2 400         %  

g) olowanie drewna 3,0m  szt. 2 400         %  

h) olowanie drewna 3,5m szt. 2 400         %  

i) olowanie drewna  4,0m  szt. 2 400         %  

j) olowanie drewna  4,5m  szt. 2 400         %  

k) olowanie drewna  5,0m  szt. 600         %  

l) wykonywanie połowic 
obustronnie ciętych  

szt. 600  
       %  

 
6. 

ł) cięcie połowic na wymi ar szt. 600         %  

Cięcie elementów stalowych na wymiar: 

a) szyn kolejowych, elementów 
obudowy ŁP  

szt. 600   
      %  

7. 

b) pręta stalowego (pilotów)  szt. 10 000         %  

8. 

Transport materiałów i urządzeń 
lokomotywami spalinowymi 
wąskotorowymi na placach 
materiałowych do opustu pod 
szyby i spod szybów na place 
materiałowe 

 

h 5 000   

      %  

9. 

Utrzymanie  i bieŜąca naprawa 
torów oraz urządzeń kolei 
wąskotorowej, utrzymanie  
i naprawa torów Ŝurawi 
wieŜowych oraz suwnic 
bramowych 

mb 26 000   

      % 

 

Łączna cena części nr 2 zamówienia  [zł]    
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Łączna cena brutto oferty dla części nr 2 zamówienia wynosi:  

słownie złotych: ……………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 Uwaga: 

� PowyŜsze ceny uwzględniają wszystkie koszty poniesione w celu naleŜytego wykonania umowy 
określone  w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

� Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zaleŜności od bieŜących 
potrzeb Zamawiającego, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji 
zamówienia.   

 
 
 
II.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.10.2008 r. do dnia 30.09.2009 r. 

 
 
III.   OKRES GWARANCJI: 

Nie dotyczy. 
 
 
IV.    WARUNKI PŁATNO ŚCI: 

• Termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury.  

• Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
 
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 spełniamy wymogi określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – opis przedmiotu zamówienia.  

3. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować samodzielnie, (bez udziału podwykonawców)./* 
 

Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować przy udziale podwykonawców /* tj.: 

a) firma………………………………, w zakresie …………………………………………………. 

b) firma………………………………, w zakresie …………………………………………………. 
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a zatrudnieni przez nas podwykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie                        
oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania powierzonej im części 
zamówienia./* 
 

6. Oświadczamy, Ŝe dysponujemy wolnymi mocami przerobowymi umoŜliwiającymi realizację 
przedmiotu zamówienia. 

7. Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie ………..…......…  zł zostało wniesione w dniu ...........…………      
w formie ……………………………………………………………………………….……………. 

8. 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 skreślić 

        

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


