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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 ...................................................................................................................... 
 
telefon ............................................................................................................................................. 
 
fax ................................................................................................................................................... 
 
 

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

 

Osoby uprawnione (jednoosobowo) do reprezentowania wykonawcy w aukcji elektronicznej:  

(imię i nazwisko) 

                                   

 

PESEL: 

 
(imię i nazwisko) 
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PESEL: 

 

(imię i nazwisko) 

                                   

 

PESEL: 

 

(imię i nazwisko) 

                                   

 

PESEL: 

 

(imię i nazwisko) 

                                   

 

PESEL: 

 

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

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

 
 

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 77/2013/EEZP/AP) na: 

 
Drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie 

Węglowym S.A. – Zakład Górniczy JANINA  w Libiążu. 
 

            

            

            

            



 

Sprawa nr 77/2013/EEZP/AP  –  „Drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy JANINA w Libiążu”. 

 
Strona 3 

I. CENA 

 

Tabela nr 1 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość 
Cena jednostkowa 

netto  
[zł/j.m.] 

CENA NETTO 
[zł] 

Stawka podatku 
VAT 

zastosowana do 
obliczenia ceny 

brutto 

Cena brutto 
(Cena netto + VAT) 

[zł] 

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

1 Wydrążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych komplet 1 

Wpisać pozycję z 
Tabeli  

nr 2 wiersz 9. 
kolumna B 

 
 

………………….. 
 

Wpisać pozycję z Tabeli  
nr 2 wiersz 9. kolumna B 

 
 
 

………………….. 

23 %  

Wpisać pozycję  
z Tabeli nr 2 wiersz 9. 

kolumna D 

 
 

………………..…. 

2 
Wykonanie innych robót dniówkowych zamówionych  
wg potrzeb Zamawiającego 

roboczodniówka 2000 
 
 

………………... 

 
 

……………….. 
23 %  

 
 

…………………. 

3 
Łączna cena oferty 

 (poz. 1 + 2) 

 
 

……………….. 
x 

 
 

………………….. 

 
 
Cena brutto oferty wynosi (słownie złotych): ............................................................................................................................................................. 
 
 
UWAGA: 

1. W pozycji 1 tabeli - cena  jednostkowa netto w kolumnie 5, cena netto w kolumnie 6 oraz brutto w kolumnie 8 obejmuje komplet,  
tj. wydrążenie 9170 mb wyrobisk górniczych przygotowawczych w warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego bez wpływu na 
ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji umowy.  
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Tabela nr 2  
 

 
OBLICZENIE CENY OFERTY 

za drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy JANINA w Libiążu. 
 
 

Cena netto [zł] oferty za drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych stanowi sumę cen netto 
(z wiersza RAZEM CENA NETTO) tabel U1; U2; U3; U4; U5; U6; U7; U8 

 

 Numer  tabeli Cena netto VAT Cena brutto 

 A. B. C. D. 

1. U1 …………….zł ……….% …………….zł 

2. U2 …………….zł ……….% …………….zł 

3. U3 …………….zł ……….% …………….zł 

4. U4 …………….zł ……….% …………….zł 

5. U5 …………….zł ……….% …………….zł 

6. U6 …………….zł ……….% …………….zł 

7. U7 …………….zł ……….% …………….zł 

8. U8 …………….zł ……….% …………….zł 

9. RAZEM …………….zł ……….% …………….zł 

 

 
Uwaga: wartości z pól zaciemnionych należy przenieść do tabeli cenowej z FORMULARZA OFERTOWEGO 
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Czas pracy: 270 minut 

 
Tabela U1 - Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonnej       U    20 

%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu. 

Tabela U2 - Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonnej    20 % <  
U  ≤ 50 %.                                                                                                                                                                                                                                                            
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu.                                                                                                                                                                                                                                                            

Tabela U3 - Wyrobisko korytarzowe kamienno - węglowe o udziale skały płonnej   50 % <  
U  ≤ 80 %.                                                                                                                                                           
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu.                                                                                                                                                                                                                                                            

Tabela U4 - Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonnej    80 % <  
U .                                                                                                                                                                                                                                                            
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu.                                                                  

Tabela U5 - Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonnej    

 U    20 %.                                                                                                                                                                                                                                           
Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.                                              

Tabela U6 - Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonnej  20 % <  
U  ≤ 50 %.                                                                                                                                                                         
Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.                                                                                                                                                                                                                                  

Tabela U7 - Wyrobisko korytarzowe kamienno - węglowe o udziale skały płonnej  50 % <  
U  ≤ 80 %.                                                                                                                                                                 
Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.                                                                                                                                                                                                                                    

Tabela U8 - Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonnej   80 % <  U.                                                                                                                                                                       
Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.                                            
 

1. Wartości z pól zacienionych Tabeli nr 2 - wiersz 9 kolumna 3 i wiersz 9 kolumna 5 
należy przenieść do Tabeli nr 1. 

 
2. Wykonawca do wypełnionej tabeli Formularza ofertowego dla „Drążenie wyrobisk 

górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład 
Górniczy JANINA w Libiążu” dołączy wypełnione tabele cen jednostkowych nr U1÷U8, 
będące załącznikiem nr 12 do SIWZ.  

 
 

II. TERMIN   REALIZACJI   ZAMÓWIENIA: 

Przez okres 31 miesięcy.  

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  od dnia 1.06.2014 r. do dnia 31.12.2016 r. 

 
 

III. GWARANCJA: 

12 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania przez Wykonawcę wyrobiska 
Zamawiającemu. 

 
 

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. 
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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) 

 


