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Załącznik nr 2 do SIWZ (po zmianie) 

 
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 
 

 
O F E R T A 

 
Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 07/2009/EEZP/IZ) na: 
 

„Najem wraz ze świadczeniem usług serwisowych nowego kombajnu 
ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem 

zasilającym kombajn dla ZG Sobieski” 
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I.  CENA OFERTY 
Część nr 1 zamówienia 
Najem kombajnu z wyposaŜeniem 
 

Wyszczególnienie 

Oferowan y t yp  
komba jnu 

(oznaczen ie 
techn iczne 

obowiązu jące  
u  Wyk onawcy)  

 
 

Szacunk
owa 
ilość 
dób 

najmu 

Cena jedn. 
netto najmu 

w zł/dobę 

Cena netto 
[zł] 

(ilość*cena 
jedn. netto 

najmu) 

Stawka VAT 
(zastosowana do 
obliczenia ceny 

brutto) 
[%] 

 
Cena brutto 

[zł] 
 

(Cena netto + VAT) 

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

Najem kombajnu  
z wyposaŜeniem 

................... 761 .... ... ... . .... ... ... . …….% .... ... ... ..  

 
Łączna cena brutto części nr 1 zamówienia słownie złotych: ………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Część nr 2 zamówienia 
 Najem elementów instalacji zasilającej 
 

Wyszczególnienie 

Oferowan y t yp  
komba jnu 

(oznaczen ie 
techn iczne 

obowiązu jące  
u  Wyk onawcy)  

 
 

Szacunk
owa 
ilość 
dób 

najmu 

Cena jedn. 
netto najmu 

w zł/dobę 

Cena netto 
[zł] 

(ilość*cena 
jedn. netto 

najmu) 

Stawka VAT 
(zastosowana do 
obliczenia ceny 

brutto) 
[%] 

 
Cena brutto 

[zł] 
 

(Cena netto + VAT) 

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

Najem elementów 
instalacji 
zasilającej 

................... 761 .... ... ... . .... ... ... . …….% .... ... ... ..  

 
 
Łączna cena brutto części nr 2 zamówienia słownie złotych: …………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Uwaga: 

• W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego w 
Jaworznie.  

• Podana ilość dób jest wielkością szacunkową, która moŜe ulec zmianie bez wpływu na ceny 
jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia. 

 
II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
Przez okres 25 miesięcy  
(przewidywany termin realizacji: od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.01.2012r.) 
 
III.  OKRES GWARANCJI:  

Oferujemy gwarancję: 
 a) dla części nr 1 zamówienia w pełnym zakresie na cały okres najmu; 
 b) dla części nr 2 zamówienia w pełnym zakresie na cały okres najmu. 
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IV. WARUNKI PŁATNO ŚCI: 
• Rozliczenia z tytułu najmu odbywać się będą za okresy miesięczne. Termin płatności faktury z tytułu 

realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niŜ 30 dni 
przed upływem terminu płatności..  

• 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 posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

4. (wykreślono) 
5. Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie ………......…zł zostało wniesione w dniu ..............…………      

w formie …………………………………….……………. 
6. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  
 
7. 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 

 

8. Wartość netto kombajnu Wykonawca określa na kwotę ……………………………...………………zł  
(słownie złotych:………………………………………………..) 
9. Wartość netto elementów instalacji zasilającej Wykonawca określa na kwotę ………...………………zł  
        (słownie złotych:………………………………………………..) 

 
 
 
 
 
 

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

                                                                          (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

  
 


