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Jaworzno, dn. 08.10.2013 r. 
 
 

 
Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy klejów 
uszczelniająco – wzmacniających i łądunków klejowych do stosowania w wyrobiskach 
górniczych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  - sprawa nr 
67/2013/EEZP/MN 
 

Zamawiający informuje o sprostowaniu omyłek pisarskich w załączniku nr 2 do SIWZ 

„Formularz ofertowy” 

1. Na stronie 2 „Formularza ofertowego” ; 

było: 

„O F E R T A 
 

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego 

(sprawa 67/2013/EEZP/MN) na: 
 

„Dostawy okładziny stalowej profilowanej pełnej  
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”” 

 
powinno być: 

 

O F E R T A 
 

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego 

(sprawa 67/2013/EEZP/MN) na: 
 

„Dostawy klejów uszczelniająco – wzmacniających  
i ładunków klejowych do stosowania w wyrobiskach górniczych  

w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

2. W ostatnim wierszu tabeli cenowej części nr 4 zamówienia – ładunki poliuretanowe; 

było: 

„ŁĄCZNA CENA CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA (poz. 1÷2)” 
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powinno być: 
ŁĄCZNA CENA CZĘŚCI NR 4 ZAMÓWIENIA (poz. 1÷2) 

 

3. W ostatnim wierszu tabeli cenowej części nr 5 zamówienia – ładunki poliuretanowe; 

było: 

„ŁĄCZNA CENA CZĘŚCI NR 5 ZAMÓWIENIA (poz. 1÷3)” 
 
 
powinno być: 
ŁĄCZNA CENA CZĘŚCI NR 5 ZAMÓWIENIA (poz. 1÷4) 
 
 
Załącznik – poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy”  
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Poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
…….…………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

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

 
 

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

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

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

 

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów: 

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

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

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:  

NIP: ................................................................... REGON: ............................................................. 

Nr konta bankowego do zwrotu wadium: ........................................................................................ 

Telefon: ............................................................. Fax: ..................................................................... 

Adres e-mail na potrzeby aukcji elektronicznej: ….......................................................................... 

Adres internetowy (URL) na potrzeby ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do jednoosobowego reprezentowania wykonawcy w aukcji 

elektronicznej:  

1)  
 

 

PESEL: 

 

2)  

 

PESEL: 

 

3) 
 
 

PESEL: 
 

 
4) 
 
 

PESEL: 
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5) 
 

PESEL: 
 
 
 

Zamawiający:  Południowy Koncern Węglowy S.A.  
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 67/2013/EEZP/MN) na: 
 

„Dostawy klejów uszczelniająco – wzmacniających  
i ładunków klejowych do stosowania w wyrobiskach górniczych  

w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 
I. CENA 

CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA - KLEJE POLIURETANOWE 

Lp. Przedmiot zamówienia,  
Jednostka 

miary 
Ilość 
[j.m.] 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł] 

CENA NETTO 
oferty 

[zł] 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 

CENA BRUTTO 
oferty 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 (kol. 4 x kol. 5) 7 8 (kol. 6 + VAT) 

1. 

Dwuskładnikowy klej 
poliuretanowy szybko 
reagujący do konsolidacji                    
i wzmacniania spękanych                   
i rozluzowanych 
suchych i wilgotnych skał oraz 
pokładów węgla 
typ……………………… 

kg 150 240   23%  

2. 

Dwuskładnikowy klej 
poliuretanowy bardzo szybko 
reagujący do konsolidacji i 
wzmacniania spękanych i 
rozluzowanych zawodnionych 
skał oraz pokładów węgla 
typ…………………….. 

kg 2 660   23%  

3. 

Dwuskładnikowy klej 
poliuretanowy wolno reagujący 
do konsolidacji i wzmacniania 
spękanych i rozluzowanych 
suchych i wilgotnych skał oraz 
pokładów węgla 
typ………………………….. 

kg 1 775   23%  

 
ŁĄCZNA CENA CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA (poz. 1÷3): 

 

 X  

 

Łączna cena brutto części nr 1 zamówienia (słownie złotych):  
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA - KLEJE MINERALNO - ORGANICZNE 

Przedmiot zamówienia,  
Jednostka 

miary 
Ilość 
[j.m.] 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł] 

CENA NETTO 
oferty 

[zł] 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 

CENA BRUTTO 
oferty 

[zł] 

1 2 3 4 5 (kol. 3 x kol. 4) 6 7 (kol. 5 + VAT) 

Dwuskładnikowy klej 
organiczno- mineralny o 
wysokich parametrach 
wytrzymałościowych do 
wzmacniania słabych stropów, 
ociosów i spągów wyrobisk 
chodnikowych, wzmacniania 
czoła drążonych przodków 
chodnikowych oraz stabilizacji i 
wzmacniania calizny węglowej.  

kg 20 500   23%  

 

cena brutto części nr 2 zamówienia (słownie złotych):  
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 

CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA - KLEJE FENOLOWO - FORMALDEHYDOWE 

Przedmiot zamówienia,  
Jednostka 

miary 
Ilość 
[j.m.] 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł] 

CENA NETTO 
oferty 

[zł] 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 

CENA BRUTTO 
oferty 

[zł] 

1 2 3 4 5 (kol. 3 x kol. 4) 6 7 (kol. 5 + VAT) 

Dwuskładnikowy klej fenolowo- 
formaldehydowy do zespalania 
spękanego górotworu, 
wzmacniania ociosu 
węglowego, skła płonnych i 
węgla skłonnego do 
samozagrzewania w 
warunkach suchych i 
wilgotnych.  

kg 13 500   23%  

 

cena brutto części nr 3 zamówienia (słownie złotych):  
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA -  ŁADUNKI POLIURETANOWE 

Lp. Przedmiot zamówienia,  
Jednostka 

miary 
Ilość 
[j.m.] 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł] 

CENA NETTO 
oferty 

[zł] 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 

CENA BRUTTO 
oferty 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 (kol. 4 x kol. 5) 7 8 (kol. 6 + VAT) 

1. 
Ładunki klejowe poliuretanowe 
36 mm L- 300 mm 

szt. 3 100   23%  

2. 
Ładunki klejowe poliuretanowe 
43 mm L- 300 mm 

szt. 900   23%  

 
ŁĄCZNA CENA CZĘŚCI NR 4 ZAMÓWIENIA (poz. 1÷2): 

 

 X  

 

Łączna cena brutto części nr 4 zamówienia (słownie złotych):  
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

CZĘŚĆ NR 5 ZAMÓWIENIA- ŁADUNKI KLEJOWE POLIESTROWE 

Lp. Przedmiot zamówienia,  
Jednostka 

miary 
Ilość 
[j.m.] 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł] 

CENA NETTO 
oferty 

[zł] 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 

CENA BRUTTO 
oferty 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 (kol. 4 x kol. 5) 7 8 (kol. 6 + VAT) 

1. 
Ładunki klejowe poliestrowe- 
24 mm L- 300 mm; 30 sek.  

szt. 6 480   23%  

2. 
Ładunki klejowe poliestrowe- 
24 mm L- 300 mm; 60 sek.  

szt. 3 064   23%  

3. 
Ładunki klejowe poliestrowe - 
24 mm L - 600 mm; 180 sek.  

szt. 18 800   23%  

4. 
Ładunki klejowe poliestrowe - 
23 mm L - 600 mm; 180 sek.  

szt. 6 000   23%  

 
ŁĄCZNA CENA CZĘŚCI NR 5 ZAMÓWIENIA (poz. 1÷4): 

 

 X  

 

Łączna cena brutto części nr 5 zamówienia (słownie złotych):  
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Uwaga: 
 

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

2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na ceny 
jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy. 

 

II. TERMIN   REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 

Przez okres 13 miesięcy. 

(przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.12.2013 r. do 31.12.2014 r.) 
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III. WARUNKI GWARANCJI: 

Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy na zachowanie 
parametrów po jego użyciu w górotworze. 

 

IV. WARUNKI   PŁATNOŚCI: 

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego: Południowy Koncern 
Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37. 

 

V. OŚWIADCZENIA   WYKONAWCY: 

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

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

4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  

Oświadczamy, że 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, a niezbędne dane uzupełnić 

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie ………………………………… złotych zostało 
wniesione w dniu ………………. w formie ……………………………………………………….. 

 

 
…………………………………………………………… 

(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 


