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      Załącznik nr 2 do Wymagań Ofertowych 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU  
NIEOGRANICZONEGO PN: 

 

Modernizacja instalacji układu klasyfikująco - zagęszczającego produktów mokrego 
wzbogacania w ZPMW JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. 

 

Dane Oferenta: 
 
Pełna Nazwa firmy .................................................................................................................. 

 

Adres pocztowy........................................................................................................................ 

 

Adres do korespondencji .......................................................................................................... 

 

Nr telefonu/faks...................................................................e-mail............................................. 

 

nr NIP........................................................................................................................................ 

   

nr REGON................................................................................................................................. 

 

nr konta………………………………………………………………………………………………… 

(na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu) 
 

(w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 
 i dokładne adresy wszystkich wykonawców) 

 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w Wymaganiach Ofertowych. Jednocześnie oświadczamy, że przedmiot 
zamówienia jest zgodny ze specyfikacja techniczną ujetą w Załączniku nr 1 do Wymagań 
Ofertowych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wymagań 
Ofertowych. 
 

2. Cena oferty wynosi: 

Cena netto wynosi: ................................ PLN 

(słownie: ..........................................................................................................................) 

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

3. Oświadczamy, że Oferent składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej 
każdy Oferent składający ofertę wspólną: 
a) podał cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany  

w załączniku nr 1 do Wymagań Ofertowych; 
b) podał cenę ofertową zawierającą wszystkie koszty, które będą poniesione w celu 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:  

- do …………… * miesięcy od daty zawarcia umowy.  
 

* Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji: do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
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5. Oferujemy warunki gwarancji: 

1) Na wszystkie urządzenia i instalacje będące przedmiotem zamówienia udzielamy 
gwarancji na okres ……….. miesięcy*, licząc od daty dokonania odbioru końcowego, 
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika (KWK „Knurów-
Szczygłowice”) oraz Wykonawcy.   

2) Na roboty budowlane udzielamy gwarancji na okres ……….. miesięcy**, licząc od daty 
dokonania odbioru końcowego, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego, 
Użytkownika (KWK „Knurów-Szczygłowice”) oraz Wykonawcy. 

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji: 

* Na wszystkie urządzenia i instalacje będące przedmiotem zamówienia Wykonawca winien udzielić 
gwarancji na okres minimum 24 miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru końcowego, 
potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. 

** Na roboty budowlane Wykonawca winien udzielić gwarancji na okres minimum 60 miesięcy, licząc od 
daty dokonania odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. 

3) Gwarantujemy, że przedmiot zamówienia: 
a) jest zgodny ze wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należycie 

spełni wymagania określone przez Zamawiającego, 
b) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa, 

normami i wymaganiami organów państwowych. 
4) Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym wypadku nie zwalnia nas od 

odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych 
przez Zamawiającego. 

5) Gwarancja obejmuje wszelkie wady konstrukcyjne, materiałowe oraz wady 
funkcjonowania i wykonawstwa. 

6) Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości 
obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły 
w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione 
przed upływem obowiązywania gwarancji. 

7) Jeżeli po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełnimy obowiązków 
wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na nasz 
koszt i ryzyko, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno  
z umowy jak i rękojmi. 

8) W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może 
zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego. 

9) W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu 
zamówienia poniesiemy koszty badań. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo 
niezależny ekspert. 

10) Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
lub prawne przedmiotu zamówienia. 

11) Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyżej uznaje się za równoważne  
z wydaniem dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny 
dokument gwarancyjny warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne 
lub mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki i uprawnienia wynikające  
z postanowień Umowy i obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

12) W okresie gwarancji zapewniony jest 24 godzinny pełny zakres usług serwisowych, 
łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu fabrycznie nowych części zamiennych 
wraz z kosztami dojazdu i transportu części do kopalni. Czas przybycia serwisu nie 
może być dłuższy niż 16 godzin licząc od momentu powiadomienia telefonicznego lub 
przesłania informacji pocztą elektroniczną o zaistniałej awarii, chyba że Strony ustalą 
wspólnie inny termin, stosownie do okoliczności. Po otrzymaniu informacji o awarii, 
zobowiązujemy się do natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.  
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia należy dokonać pocztą elektroniczną. 

13) W przypadku, gdy nie będzie  konieczna wymiana części, wady będą usunięte do  
24 godzin licząc od momentu powiadomienia telefonicznego lub przesłania informacji 
faksem o zaistniałej awarii. 
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14) Dla prac wymagających wymiany, termin i zakres usunięcia wady zostanie określony 
w protokole naprawy awaryjnej podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy  
i Zamawiającego. W przypadku nieuzgodnienia przez Strony terminu usunięcia wady, 
termin ten zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 

15) Wymienione w ramach gwarancji elementy, materiały i podzespoły zostaną objęte 
nową gwarancją na okres minimum 24 miesięcy. 

16) Wymienione w ramach gwarancji elementy, materiały i podzespoły muszą być 
fabrycznie nowe. 

17) Reklamacji nie podlegają elementy i podzespoły ulegające zużyciu w wyniku normalnej 
eksploatacji przedmiotu zamówienia. Zestawienie tych elementów i podzespołów wraz  
z ich cenami oraz oświadczeniem o niezmienności cen będzie stanowiło załącznik do 
umowy. 

18) Reklamacje i informacje o zaistniałej awarii, Zamawiający zgłaszać będzie na adres 
wskazany przez nas w umowie. 

19) Zamawiający oświadcza, że po podpisaniu protokołu odbioru prawa i obowiązki  
z tytułu gwarancji zostaną przeniesione na użytkownika - Jastrzębską Spółkę Węglową 
S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
zobowiązań określonych w gwarancji na rzecz użytkownika. Zgłoszenia reklamacyjne 
użytkownik będzie przesyłał bezpośrednio do Wykonawcy oraz do wiadomości 
Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, iż dysponujemy n/w osobami posiadającymi wymagane przepisami 

kwalifikacje: 

a) 1 osoba posiadająca łącznie: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, ponadto wymagany jest wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,  
z określonym w nim terminem ważności, 

 stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w podziemnych zakładach 
górniczych wydobywających węgiel kamienny, w specjalności budowlanej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,   

b) 1 osoba posiadająca łącznie: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej                
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponadto wymagany jest wpis 
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony 
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem 
ważności, 

 kwalifikacje niezbędne do pełnienia obowiązków co najmniej osoby wykonującej 
czynności w dozorze ruchu w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym 
węgiel kamienny, w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń na powierzchni, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na stanowisku dozoru „D” w zakresie obsługi, 
konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym dla co najmniej: 

 urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 
1kV,  

 urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV,  

 aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej 
regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych 
powyżej, 

c) 1 osoba służby BHP posiadającą kwalifikacje pracownika służby bhp, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 
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d) 1 osoba na każdą obłożoną zmianę pracy, posiadająca kwalifikacje niezbędne do 
pełnienia obowiązków osoby wykonującej czynności w dozorze ruchu w podziemnym 
zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny, w specjalności mechanicznej 
maszyn i urządzeń lub budowlanej na powierzchni zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

e) Pozostali pracownicy Wykonawcy, biorący udział w realizacji przedmiotu zamówienia: 

 aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia i upoważnienia zgodnie  
z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz ważne zaświadczenia z badań 
lekarskich oraz psychologicznych. 

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/kwalifikacji równoważnych dla ww., 
wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia, o ile nie utraciły one swojej ważności w aspekcie zmiany 
stanu prawnego. 

7. Akceptujemy warunki płatności, określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, tj.: 60 dni 

od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, iż jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

9. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości  …………………… zł  

(słownie: …………………….………..….....…………………..…………………… złotych)  

w formie………………………………………………………………………………………………  

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

10. Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu, przed podpisaniem umowy, wniesiemy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy. 

11. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy pomocy Podwykonawcy* (*zaznaczyć 

właściwe) 

1) Zamówienie w części obejmującej: ………………………. zostanie wykonane przez 

Podwykonawcę ……………………………. (należy uzupełnić w przypadku zatrudniania 

Podwykonawcy). 

2) Przyjmujemy do wiadomości, że: 

a) ustanowienie, zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, jak również zmiana zakresu 

części zamówienia, którą wykona Podwykonawca może nastąpić wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego wyrażonej na piśmie, 

b) jak za własne działanie lub zaniechanie ponosimy odpowiedzialność za działanie lub 

zaniechanie Podwykonawcy, 

c) wszelkie obowiązki oraz odpowiedzialność za realizację zamówienia obciążające 

nas jako Wykonawcę odnoszą się również do Podwykonawcy. 

Ofertę niniejszą składamy na ............................... kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

Nazwa dokumentu:                  nr strony w ofercie: 

1. ..............................................................................  ............................... 

2. ..............................................................................  ............................... 

3. ..............................................................................  ............................... 

4. ..............................................................................  ............................... 

5. ..............................................................................  ............................... 

……………......………….. dnia ………….….. r.                    ....................................................... 
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania Oferenta) 


