Nr zapytania Z 112 /165908
PAK KWB Konin SA zaprasza do złożenia oferty pisemnej w trybie przetargu ofertowego
nieograniczonego na sprzedaż nw. taśm przenośnikowych staroużytecznych:
L.p.

Nazwa i rodzaj materiału
Taśmy z linkami stalowymi
B 1500 2000 w odcinkach
o długości od 5 - 60 mb.
(szerokość 1,5 – 2,0 m, waga
1m2 taśmy ok. 40 kg)

1.

Dysponowana
ilość

Miejsce
składowania

Cena minimalna
netto zł/Mg

ok. 100 Mg
(1200 mb)

Plac
warsztatowy
w Kleczewie

135,00

WARUNKI PRZETARGU
I.
1.
2.
3.

OFERTY:
Oferta powinna zawierać propozycję ceny jednostkowej netto (w zł/tonę)
Oferty będą przyjmowane do 17. 07. 2017 roku do godziny 10:00.
Oferty można składać (przesłać pocztą) w sekretariacie Działu Logistyki w Kazimierzu Biskupim,
ul. Biurowiec 5, pokój nr 15 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „OFERTA na TAŚMY”.
4. Oferta będzie wiążąca 30 dni od zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu.
W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji i Oferent nie zmieni swojej oferty
w dogrywce, oferta pierwotna pozostaje wiążąca w okresie określonym w niniejszym zaproszeniu.
5. Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów. O wynikach przetargu PAK KWB Konin S.A.
poinformuje wszystkich Oferentów drogą elektroniczną.
6. Kryterium wyboru oferty: najkorzystniejsza cena.
II. WADIUM:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) na
rachunek bankowy Sprzedającego: Alior Bank: 51 2490 0005 0000 4530 3995 9769.
2. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego a transakcja zakupu taśmy zostaje unieważniona jeśli oferent
po złożeniu oferty i jej przyjęciu przez Sprzedającego nie dokona w terminie 14 dni wpłaty pozostałej
części ceny zakupu a w konsekwencji nie dokona w ustalonym terminie w odbioru towaru.
III.

WYMAGANIA FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Złożenie podpisanej oferty przez osoby uprawnione, w formie i terminie określonym niniejszym
zaproszeniem.
2. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu, akceptuje je w całości i nie wnosi
żadnych zastrzeżeń (druk w załączeniu).
3. Kopia dowodu wpłaty wadium.
4. Załączenie kopii podstawowych dokumentów (dotyczy podmiotów gospodarczych):
 aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania oferty.
 zaświadczenie o nadaniu numeru Identyfikacji Podatkowej NIP, REGON.
 stosowne pełnomocnictwo do uczestniczenia Osób w negocjacjach lub aukcji i podejmowania wiążących
decyzji (wskazanie Osoby do kontaktu sprawującej nadzór nad ofertą – imię i nazwisko, telefon, adres
e-mail).
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IV. PŁATNOŚCI:
1. Odbiór taśm możliwy będzie po dokonaniu przedpłaty na rachunek Sprzedającego wg szacunkowej ilości
towaru. Po dokonaniu odbioru i zważeniu towaru nastąpi korekta płatności.
2. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy o VAT.
3. Płatności zostaną zrealizowane przelewem bankowym w walucie PLN na rachunek bankowy
Sprzedającego: Alior Bank: 51 2490 0005 0000 4530 3995 9769.
4. Termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury.
V. WARUNKI ODBIORU TAŚM:
1. Termin odbioru: w ciągu 20 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia oferenta o przyjęciu oferty, w dni
robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 do 12:00.
2. Miejsce odbioru: PAK KWB Konin S.A. Plac warsztatowy w Kleczewie. Oferent przed
złożeniem oferty ma prawo do oględzin taśm w miejscach ich składowania a także przed odbiorem taśm
dokonać uzgodnień/wyboru konkretnych odcinków taśm.
3. Odbiór (transport) leży po stronie Kupującego. Załadunek po stronie Sprzedającego.
4. Wszystkie sprawy związane z odbiorem wymagają wcześniejszego uzgodnienia z przedstawicielem
Sprzedającego.
IV. INNE USTALENIA:
1. Przedstawiciele Sprzedającego:
 w sprawach formalnych: Piotr Przygocki DL-1 – tel: 63/247 53 39, e-mail: Przygocki.Piotr@kwbkonin.pl,
 w sprawach organizacyjnych oraz technicznych: Jarosław Hryniuk – Kleczew tel. 63/247 57 30, e-mail:
Hryniuk.Jaroslaw@kwbkonin.pl
2. PAK KWB KONIN S.A. zastrzega sobie prawo do :
 zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
 swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny.
 zaproszenia Oferentów do dalszych negocjacji.
 w przypadku wyboru ostatecznego Oferenta, do pisemnego (e-mail) potwierdzenia ustalonych
parametrów (ilości oraz ceny) transakcji.
3. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia |
do składania ofert, oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie
internetowej PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

Kazimierz Biskupi, dnia 04. 07. 2017 roku
Opracowali:
Józef Czech
Piotr Przygocki

Strona 2 z 2

Zatwierdził:

