ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul.600 Lecia 9, 62-540 Kleczew w imieniu i na rzecz PAK Kopalni Węgla
Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty pisemnej w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania
Z117/128546 na sprzedaż ogrzewania i napędów elektrycznych rozjazdów stacji kolejowych :

L.p.

Nazwa Środka trwałego
Ogrzewanie rozjazdów stacji kolejowych nr
inw. 1600000081, rok instalacji 2011
-
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Pulpit operatorski NEON – 1szt
S zafa sterująca z wyp osażeni em NE OR – 1 szt

43 689,00

Sk rz y n k a t ra ns fo r ma t o r ó w s e p a r a c yj n y c h – 5 s z t

Grzejniki opornicowe, 1250W 230V – 10 szt
Grzejniki opornicowe 1600 W 230V – 10 szt

Napędy elektryczne rozjazdów typu JEA-29

2.

Ilość/
szt./kpl

Cena
minimalna
zł/ netto/szt

5

5000,00

Oferty będą przyjmowane do 14.08.2018 r. do godz. 10:00.
Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej Logintrade lub w zaklejonych kopertach w Dziale
Zakupów EZ w Kazimierzu Biskupim, pokój nr 15 z dopiskiem „Ogrzewanie i napędy elektryczne rozjazdów stacji kolejowych”.
Złożenie oferty będzie podstawą do dalszych postępowań przetargowych, np. negocjacji handlowych, aukcji internetowych.
Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa zgodna z załączonym projektem.
Oferta będzie wiążąca 30 dni licząc od dnia zakończenia zbierania ofert. W sytuacji, gdy zostanie przeprowadzona dogrywka
w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego oferta pierwotna pozostaje wiążąca w okresie
opisanym w tym punkcie.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że w załączniku do zapytania ofertowego zamieściliśmy
klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych. Kupujący zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli
informacyjnej,
Kupujący podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu,
wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą,
i od których dane te bezpośrednio pozyskał,
W celu zapewnienia, że Kupujący wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Kupującego w postępowaniu, Kupujący jest zobowiązany do
złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.
Oferta powinna zawierać:
Podstawowe dane oferenta,
Proponowaną cenę jednostkową w PLN,
(Podatek VAT zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. 2017r. poz. 1221 z późn. zm.). W przypadku spełnienia warunków „odwrotnego obciążenia” zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 17 ust.1 pkt 7 oraz Załącznika Nr 11 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od
towarów i usług podatek VAT rozliczy Kupujący).
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON.
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Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów (po 22.06.2013r. zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów i wpis do rejestru działalności w zakresie transportu
odpadów), zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r.
Oświadczenie, że Odbiorca zapoznał się z zaproszeniem i z warunkami postępowania, i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Oświadczenie, że Odbiorca zapoznał się z wzorem umowy przygotowanym przez Sprzedającego, nie wnosi do niego zastrzeżeń
i zobowiązuje się do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty.
Oświadczenie Odbiorcy, że stan faktyczny i prawny przedmiotu oferty jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń
(oświadczenie wymagane w uzasadnionych przypadkach).
Oświadczenia o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków stawianych przez Sprzedającego, między innymi zawartych w projekcie
umowy, winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Odbiorcy.
Oświadczenie dotyczące danych osobowych, adres mailowy do korespondencji.
Przewidywany termin odbioru
Podpis Oferenta, adres mailowy do korespondencji

10. Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów. O wynikach postępowania PAK KWB Konin poinformuje wszystkich
oferentów przy pomocy poczty elektronicznej.
11. Kryterium wyboru oferty: najkorzystniejsza cena.
12. Kupujący przed odbiorem ogrzewania rozjazdów stacji kolejowych dokona z góry zapłatę w wysokości 100% ceny w formie
przelewu w walucie PLN na rachunek bankowy Sprzedającego: BZ WBK S.A. I Oddział w Turku nr 36 1090 1229 0000
0000 2201 3588.
13. W przypadku braku zapłaty w terminie Sprzedający upoważniony jest do odstąpienia od umowy z winy Kupującego.
14. Wystawione do sprzedaży ogrzewanie rozjazdów stacji kolejowych można oglądać na torowisku Bogdałów w Oddziale AG(A)
PAK KWB Adamów S.A. Warenka 23 w godz. od 700 do 1300.
15. Informacji udziela:

w sprawach formalnych: Paweł Radzik Dział EZ – Kazimierz Biskupi tel. 63/247 53 95, e-mail: Radzik.Pawel@zepak.com.pl,

w sprawach technicznych : Cajdler Józef Oddział AG(A) – Warenka 23 tel. 63 247 6550, e-mail: Cajdler.Jozef@kwbadamow.com.pl
16. Komunikacja z Oferentami będzie prowadzona pocztą elektroniczną .
17. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości lub części bez podania
przyczyny.
Z uwagi na fakt, że proponowane do sprzedaży maszyny, urządzenia są używane i nie podlegają gwarancji oraz zwrotowi
prosimy o dokładne ich obejrzenie przed złożeniem oferty, a w szczególności przed odbiorem gdyż wszelkie reklamacje
związane z ich stanem, jakością nie będą rozpatrywane.
Podstawą do identyfikacji maszyn, urządzeń są ich numery fabryczne, lub ewidencyjne zamieszczone obok opisu. Zdjęcia mają
jedynie charakter pomocniczy i poglądowy i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
Kazimierz Biskupi, dnia 03.08.2018 roku
Opracował: Paweł Radzik
Zatwierdził: Wiesław Ciupa
Załączniki:
Wzór umowy
oświadczenia
zdjęcia
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