
 

Jaworzno, dnia 28.03.2007 r. 
 

  
Wykonawcy zainteresowani 

uczestnictwem w postępowaniu 
 
 

Sprawa nr 12/2007/RZP 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia 
dotyczącej postępowania przetargowego na „Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów 
Górniczych Południowego koncernu Węglowego S.A.”. Zamawiający dokonuje następującej 
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na str. 2 w pozycji TERMIN WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA oraz w załączniku nr 2 do SIWZ w pozycji II. TERMIN REALIZACJI 
ZAMÓWINIA wprowadza zapis o następującym brzmieniu: „od dnia zawarcia umowy do dnia 
31.12.2008 r.; przy czym usługi sprzętem podstawowym dla ZG SOBIESKI świadczone będą od 
01.01.2008 r. (dotyczy pozycji od 1 do 4 zestawienia tabelarycznego w „Formularzu 
Ofertowym”)"
 
Poza tym § 2 pkt 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„Termin świadczenia usług: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2008 r., przy czym usługi 
sprzętem podstawowym dla ZG SOBIESKI świadczone będą od 01.01.2008 r.” 
 
W związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający w załączeniu przesyła poprawiony formularz 
ofertowy. 



 

         Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
(po modyfikacji) 

 
……………………… 
(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) …………………...…………………………………………………………... 
 

 
 
 
 

OFERTA 
 

 

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa nr 12/2007/RZP) na: 

 
 

„Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych  
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  

 



 

I. CENA OFERTY  
 

Lp Wyszczególnienie 
Jednostk

a 
miary 

ILOŚĆ 
szacunko 

wa 
 

JEDNO 
STKOWA  

CENA 
NETTO 

 
[zł] 

 
CENA NETTO 

 
[zł] 

 
(ilość*cena 

jedn.netto) 

STAWKA 
PODATKU 

VAT 
zastosowana 

do 
obliczenia 
ceny brutto 

[%] 

CENA BRUTTO 
 
[zł] 

 
(cena netto+VAT) 

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

1 
Ładowarka kołowa o pojemności 
łyŜki minimum 3 m3 godzina 41 000     

2 Spycharka o mocy 130-200 KM godzina 21 000     
3 Spycharka o mocy 200-300 KM godzina  22 000     
4 Spycharka o mocy powyŜej 300 KM godzina 6 000     

4 
Koparka czerpakowa o pojemności 
łyŜki minimum 1 m3 

godzina 350     

5 
Koparka- ładowarka samojezdna o 
pojemności łyŜki minimum 1/0,5 m3 

godzina 1 600     

6 
Koparka kołowa o pojemności łyŜki 
minimum 1 m3 

godzina 1 100     

7 Koparka włókowa  godzina 550     
8 Walec samojezdny- minimum 9 t godzina 1 500     
9 Dźwig- minimum 18 t godzina 300     

10 
Samochód z podnośnikiem 
hydraulicznym (tzw. ZwyŜka) 

godzina 130     

Łączna cena oferty [zł]   x  

 
 

Łączna cena brutto oferty (słownie złotych): 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Uwaga: 
• W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
• Podana ilość godzin są wielkościami szacunkowymi, która mogą ulec zmianie bez wpływu na ceny 
jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia. 

 
 
II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
 
od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2008 r., przy czym usługi sprzętem podstawowym dla Zakładu 
Górniczego SOBIESKI będą świadczone od dnia 01.01.2008 roku (dotyczy pozycji od 1 do 4 
zestawienia tabelarycznego w „Formularzu Ofertowym”) 
 

III. WARUNKI PŁATNOŚCI: 
• NaleŜności za wykonywane usługi regulowane będą przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 

60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  
• Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego 

 
IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, Ŝe: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
2. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt. 1-2 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 



 

3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się 
za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz zobowiązujemy się 
do ich przestrzegania. 

4. 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. 

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

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

7. Oświadczamy, Ŝe w zakresie usług wykonywanych sprzętem podstawowym zamówienie będziemy 
realizować samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców. 

8. Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie …………zł (słownie:………………………….) zostało 
wniesione w dniu …………  w formie …………………… 

9. Oświadczamy, Ŝe udział ceny paliwa w cenie jednostkowej za usługi sprzętem specjalistycznym 
wynosi………% 

10. Oświadczamy, Ŝe będziemy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności przez cały okres obowiązywania umowy na wartość minimum 700 000 złotych 

11. 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) 

 
 


