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Szanowni Państwo,

oparciu o Regulamin postępowania przetargowęgo na dostawy, usługi i roboty budowlanę
w Gliwickim Zakładńe Usług Górniczych §P. z o.o., zapraszarny do ńożenia ofeńy w postępowaniu
w ramach konkursu ofert pt. ,,Świadczenie usfug transportu dowozu/ odwozu grupy pracowników
(osób osadzonych w ZK) " wg w;/tnagańzawarĘch w niniejszym zaproszeniu

W

L

Przedmiot postępowania
Wykonarrie usfugi transportowej
zatrudnionych przez
w PGG S.A.

il.

w zakręsie dowozu i odwozu grupy osób (8

osób)

Gliwicki Zakład Usfug Górniczych Sp. z o.o. do prac pod ziemią

KWK ROW Ruch Jankowice.

warunki ofeńowe
l.Wykonawca zapewnia środektransportu wyposażony w osiem miejsc siedzących dla
osób przewożonych.

2.Termin wykonywania usług: wg szczegołowego Ęgodniowego harmonogremu
ZamawiĄącego sukcesywnie w roku 2019.

3. Trasajednego kursu: wyjazd zZakładuKarnego w Jastrzębiu Zdtoju,ul. C.K. Norwida

23-przyjazddoKWKROWRuchJankowice,

44-253

RybnĘul.Jastrzębska

12

ipowrót.

4. Zakłada się prace osób na pierwszą rmianę, 5 dni w tygodniu (dni robocze)
5. Proponowany termin płatności:120 dni od

6.

dał wpływu faktury

do Z,amavłiającego.

Ofęręnt podaje cenę netto za 1 kurs wg danych podanych w pkt. tr. niniejszego

zapytania.
7. Wraz

z

z ofeĄ

wymaga się kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodnośó

orygtnałem aktualnego odpisu

z właściwegorejestru albo zaświadczenię o wpisie do

ewidencji działalnościgospodarczej, wystawionej nie wcześniejniż3 m-ce przed upływem
składania ofeń.

8.

lrvicki zakład

KI

Działu

Wymagana wamośó oferly

: do 30.01.2019

r,

Gliwicki Zakład Psług Gómiczych Sp. z o.o., 44-122 Gtiwice ul, Jasna 3l B
tel. (32) 339 80 80, fax (32) 23217 23, e-mail: kącelaria@gzug.com.pl
Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 000003096ó

NIP: 631-22_22_334, REGON:2764545|4 Wysokość kapita}u zakładowego: 13 679 a00,a0
Konto bankowę: Bank Ocfuony Środowiska S.A, 54 1540 l128 211.27212 5903 0001

R
mąńska

ń
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,oGliwi cki Zakład Usług Górnic zy ch"

.Ja
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Gliwice

ul. Jasna 31

ścią

B

składanie ofeń
Pisemne oferty w jednym egzemplarzu wraz z wypełnionymi załącznikami (nr

1, ż) do

niniejszego zapfianianaleĘ złoĘó w zaklejonej i opieczętowanej kopercie w sekretariacię
biura

GfiG

Sp. z o.o. Gliwice ul. Jasna 318 III p w terminie dożI.11.2018 r. do godz. 1400.

Na kopercie naleĘ umieścićdane oferentaorazprzedmiot oferty z dopiskiem ,,Nie otwieraó
przed godz.800 dnia ż2J1.2018 r.

Iv

Zamawiający zasttzega sobie prawo do umania, ze konkurs ofert nie dał rezultatu bez
podania przyczyny.

Tel. kont. Bożęna Srymańska 3ż 339 80 60, 784 324 181

kancelaria@gzug,com,pl
b.szymanska@gzug.pl
email:

i.)

ds

oR

YiąE
Mrozek

P

Zń. nr 1,2. Formularz ofertowy, Oświadczenie oferenta.

,lilvicki Zakład Usług Górniaych Sp, z o,o,

KIEBOWNIK

oziału zaonĘpnia i Logistyki

BożenłiiSzgmańska
Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o., 44-\22 Gliwice ul. Jasna 31 B
tel. (32) 339 80 80, fax (32) 232 17 23, e-mail: kancęlaria@gzug.coln.pl
Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numeróm KRS 0000030966
lso 9001

PN_N l800{

NIP: 631-22-22-334, REGON:2764545I4 Wysokość kapitału zakładowego: 13 6'79 000,00 zł
Konto bankowe: Bank Ochronv Środowiska S.A. 54 1540 1128 2112'tzlż 5903 000l

Zńączniknr

1 do postępowania pt.

przewozu supy osób osadzonych

Usługa

WZÓR FORMULARZA

OF,

RToWEGo
Data,

oFERTA
Niniejsza oferta zawiera.. .-..zapisanych i onumerowanych stron.
Numeracją objęte są także zaświadczenia, ośw adczenia i wszelkie załączniki
Pełna nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy (adres):

V/ojewództwo, powiat

Nr telefonu....

Nr fax.
NIP..

REGON.......
Do: Gliwickiego Zakładlu- Usług Górniczych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc
ul. Jasna 318
44-12ż Gliwice

W związku z ogłoszeniem o postępowania w
,,Usługę transpońu w zakresie dowozu i odwozu
zawartych w wymaganiach ofeńowych

bie konkufsu ofert na:
osób osadzonych wg warunków
za jeden kurs obejmuj ący

1.Oferujemy wykonanie usługi przewozu osób w cenię

wyjud zZakładuKarnego w Jastrzębiu Zdroju, ul. C-K. N
Jankowice, 44-253 RybnĘ ul. Jastrzębska 12 i powrót.
(słownie; ....
podatek

23 -przyjazd do

)

VAT

( słownie; .

brutto (słownie;

Gliwicki Zakład Usłuq Górniczych

Sp, z o,o,

KIEROwNlKLogistyki

oziłu Żaopatr't:::
r,ożena S

'
jłło,i,t"

)

KWK ROW Ruch

2) Podana przez nas
3)

4)
5)

6)

cęna jednostkowa zavłierają wszystkie koszĘ poniesione w celu
należytego wykonania usługi, w tym koszty
ewentualnych napraw pojazdtl,
kosźów zwiryany ch z wszelkimi opłatami
Oferujemy termin płatnościwynoszący
od daty wpływu faktury do
Zamaw,taj ące go wystawi onej na podstawie zapi sów
Oświadczamy, że zapoznaliśmysię z warunkami
zaw artymi w zapytańv) or az
akceptuj emy warunki realizacji określone ptzęz
ącego bez zastrzeżeń.
jest uprawniony do występowania
Oświadczamy, ze podmiot składający niniejszą
w obrocie prawnym, zgodnie zwmaganiami ustawowymi.
Oświadczamy, że podmiot składający niniejszą ofertę:
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, atakże dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia,
b) znajduje się w sl,tuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamowlerua.

Załącznikarti do niniejszej

ofeĘ są dokumenty

Nazwa nr dokumentu:

nr strony w ofercie:

1

ż.
J

(pieczęć i podpisy osoby/osób

Glhvicki Zakład Uilug Górniczych 5p, z o.o.

KIEROWNIK

Działu Zaopalrzenia, i Logistyki

BożenaEŁbi!r"o"n"

;;;;;;;;;;;,,,y;i do

r

epr

ez ent ow

ani a Ofer ent a)

Załączńkw ż

GZUG Sp. z o.o.
oświadczenie oferenta
tak

L.p.
Brak zaległościw opłacaniu podatku do Urzędu
skarbowego
Brak zaległościz opłacaniem podatków, opłat oraz składek

1

2

do

a
J

4
5

6
7
8

9
10
11

12

Gliwicki

ZUS

Nalezności z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem
obrotu bez zgody Zanawiaiące go
Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej
wykonanie umowy
Zapoznńem się z Ustawąz dńa22 stycznia1999 r
o ochronie informacii nie.iawnych
Bezzgody ZamańĄącego nie będę zlecał wykonania
całościlub częścizamówienia osobie trzeciei
Dopuszczam możliwośćprzeprowadzenia dodatkowych
negoc|acii
Spełniam warunki zawartę w zapraszeniu do ńożenia
oferty
Akceptuję realizację usługi wg harmonogramu
Zamawialącego
Akcepfuję termin płatnościwynoszący 120 dni od daty
wpłlrvu faktury do Zarnawiaiącego
Wyrazam zgodę na zapis w umowie: zakaz cesji
należnościwynikąi ący ch z rcalizacii umowy
Posiadam wszelkie wymagane prawem uprawnień do
wykonywania usług transportu osobowego, ubezpieczenia

OC orazNNW

Zakłt Usług Górniaych

KIpRowNIK'
_
D?iEłtJ Ząopal r7ania

Sp. z o.o.

i Logistyki

'rounl$
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