
Południowy Koncern Węglowy S.A. 
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, tel. 032 618–50-00, fax 032 618-50-78 

 
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nie objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

 
nr 47/08 –  SprzedaŜ produktu ubocznego z czyszczenia urządzenia do klarowania wód – osadniki przy ulicy 
ObieŜowej w LibiąŜu.   
termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.08.2008r. 
nr 48/08 – Wyłonienie podmiotu na : 
opcja nr 1 – wynajem wraz ze świadczeniem usług serwisowych przez okres 13-tu miesięcy (2008/2009r.) 
wentylatora lutniowego duŜej wydajności z moŜliwością jego odkupienia po zakończeniu okresu najmu, lub 
opcja nr 2 – zakup w 2008r. wentylatora lutniowego duŜej wydajności dla potrzeb Zakładu Górniczego 
Janina – w czterech ratach. 
termin realizacji:  

Opcja nr 1 
najem – 13 miesięcy od daty zawarcia umowy 
wykup – po zakończeniu okresu najmu 

Opcja nr 2 
zakup – czerwiec 2008r. 
 
Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu naleŜy 
składać do dnia 07.05.2008r. w PKW S.A. Wydział Umów, Budynek Centrali Telefonicznej pok. nr 10 (do godz. 
15.00). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi oraz 
wykup wymagań ofertowych (pok. nr 10) w kwocie: 100 zł dla przetargu nr 47/08 oraz 500 zł dla przetargu nr 48/08 
płatne w Kasie Głównej czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 jak równieŜ 
wpłata wadium w wysokości przetarg nr 47/08 – 360 zł ; przetarg nr 48/08 – Opcja nr 1 - 14 000 zł , Opcja nr 2 – 
12 000 zł , w przypadku złoŜenia ofert na dwie opcje – 14 000 zł na konto PKO BP SA Oddział I w Jaworznie nr 
rach.75 1020 2528 0000 0002 0127 3192 lub w formie gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego 
składanych w Wydziale Finansowym w Budynku Centrali Telefonicznej pokój nr 6– najpóźniej na dzień przed 
komisyjnym otwarciem ofert. 
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2008r w Sali Narad- I piętro, Budynek Zarządu  
nr 47/08 o godz. 11.30 
nr 48/08 o godz. 12.00 
Szczegółowych informacji udziela: 
w sprawach proceduralnych Wydział Umów:  
nr 47/08 tel. 032 618 53 81 
nr 48/08 tel. 032 618 51 08 
 
w sprawach technicznych : 
nr 47/07 inŜ. Marian Borowski tel. 032 627 05 72, mgr inŜ. Tadeusz Kubicki tel. 032 627 05 74 

nr 48/08 Dział Wentylacji tel. 032 627 05 17 
 


