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KS/FZ/WNZ-000204/2020 

  

Zapytanie Ofertowe 

 

Część I - Postanowienia ogólne 

1. Informacja o Zamawiającym: 

KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O.O. 

UL. RACIBORSKA 58 

40-074 KATOWICE,  

NIP: 954-269-97-16; REGON: 241592956, 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami  jest: 

Aneta Szczepan - telefon kontaktowy 727-030-902, e-mail: aszczepan@kolejeslaskie.com  
2. Podstawa prawna: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o.(zwany dalej: 

Regulaminem). 

3. Oferty wariantowe i częściowe: 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.  

4. Sposób porozumiewania:  

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

drogą elektroniczną.  

2) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego 

dokumentu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Wykonawcy lub Zamawiającego 

przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze 

do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

3) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

5. Zmiana treści Zapytania Ofertowego: 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść ZO. Dokonaną zmianę ZO Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano ZO. 

2) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystk ich 

Wykonawców, którym przekazano ZO. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej  w celu wyboru oferty     

najkorzystniejszej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

9. Zamawiający ma prawo niewybrania żadnej ze złożonych ofert, jak również – w każdej chwili,  

aż do poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty - do unieważnienia postępowania bez podawania 

przyczyny i bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawców. 

Część II - Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 

1.  Przedmiot zamówienia: 

Dostarczenie do siedziby Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. 60 sztuk bezprzewodowych czajników              

elektrycznych – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1. 

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę       

zamówienia drogą elektroniczną. 

Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice. 
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3.  Podwykonawcy: 

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom, 

jednak w ofercie winno być wyraźnie wskazane, która część zamówienia będzie realizowana przez 

Podwykonawcę. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana 

przez Wykonawcę.  

Część III - Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami 

prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy ci 

występujący wspólnie, (np. spółka cywilna, konsorcjum), którzy nie pod legają wykluczeniu i spełniają 

warunki określone w niniejszym ZO. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 mogą się ubiegać o udzielenie zamówienia, jeśli spełniają 

warunki jak niżej: 

1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2) spełniają niżej wymienione warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, 

3) dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi: 

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

dokumentów/oświadczeń określonych w części IV niniejszego ZO, wg zasady:  

SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA. 

4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

 

Część IV - Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów)  

     w terminie wskazanym w części IX pkt l ZO: 

a) Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik  
nr 2 do Zapytania Ofertowego wraz z oświadczeniami. 

b) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże we wskazanym terminie na adres siedziby           
Zamawiającego pisemne oryginały dokumentów i oświadczeń wskazanych w Zapytaniu Ofertowym. 

2.  Oferty wspólne: 

a) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,  

konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i wykonania zamówienia w sprawie 

zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem 

pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie skanu oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

b) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. 

 

Cześć V - Sposób obliczania ceny oferty 

1. Ilekroć jest mowa o cenie, należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy  

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. z dnia 15 września 2017 r.: Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1830 ze zm.). 
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2. Wykonawca w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego poda cenę brutto 

wraz z należnym podatkiem VAT. 

3. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

i usług. 

4. Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo  

i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Cena  podana  w  ofercie  powinna  zawierać  wszystkie  koszty  Wykonawcy  związane   

z realizacją przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego jego wykonania oraz 

uwzględniać wszelkie opłaty, a także podatki wynikające z realizacji zamówienia, jak również ewentualne 

upusty i rabaty skalkulowane przez Wykonawcę. 

6. Ceny należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrągla się do pełnych 

groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a  końcówki 0,5 grosza  

i wyższe zaokrągla się do jednego grosza. 

 

Część VI - Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 
1.  Tryb badania i oceny ofert 

Badania i oceny ofert będzie dokonywał przedstawiciel Zamawiającego wskazany w części I Zapytania 
Ofertowego. 

2.  Kryteria oceny oferty: 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium - przypisując mu 
odpowiednio wagę procentową: 

                  - cena ofertowa - 100% 
3.  Zasady oceny ofert wg ustalonych kryteriów. 

Do porównania i oceny ofert w kryterium cenowym stosowany będzie wzór:  
 

Cena =  cena najkorzystniejszej oferty brutto   x  100% 
cena badanej oferty brutto 

 
Cześć VII - Formy i zasady wnoszenia wadium 

1. Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu. 

 

Część VIII - Zasady przygotowania oferty 

1.  Zawartość oferty: 

1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszym ZO 

na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do ZO. 

2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, maszynowo lub odręcznie 

niezmywalnym atramentem. 

3) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z ak tem rejestracyjnym 

i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie  

w formie skanu. 

4) Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być nan iesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

lub osób uprawnionych. 

5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego wykonawcę. 

6) Wszelkie koszty związane z opracowaniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 

Część IX - Informacje o trybie składania, otwarcia oraz badania ofert 

1.  Składanie ofert: 

1) Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zakupy@kolejeslaskie.com    

 w terminie do dnia 17 marca 2020 roku do godziny 11.00  
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2) Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

3)  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2020 roku o godzinie 11.30  

4) Wykonawca ma możliwość przesłania oferty w formie elektronicznej niezaszyfrowanej, bądź też  

w zaszyfrowanym pliku. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 

oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat) lub skorzystać 

z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign), lub 

komercyjnych, W wypadku przesłania oferty w formie zaszyfrowanego pliku należy: 

a. Przesłać plik zabezpieczony hasłem w w/w formacie w terminie składania ofert; 

b. Hasło do odczytania pliku oferty proszę przesłać oddzielnym mailem najpóźniej do dnia i godziny ich 

otwarcia, pod rygorem uznania, że oferta została złożona po terminie składania ofert. 

5)  Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

2.   Związanie ofertą: 

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2) Wykonawca samodzielne lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.  

3.  Zmiana lub wycofanie oferty: 

1) W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może wycofać 

lub zmienić swoją ofertę poprzez wycofanie wcześniej złożonej i złożenie nowej. 

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone  

w sposób i w formie przewidzianych dla złożenia oferty z zastrzeżeniem oznaczenia: 

„ZMIANA"/"WYCOFANIE" 

4.  Badanie ofert, sposób poprawiania omyłek, uzupełnianie dokumentów: 

1) W celu wyboru wykonawcy zamówienia, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem 

kwalifikacji i wiarygodności wykonawców oraz poziomu cen ofertowych, terminów wykonania 

zamówienia, gwarancji. Badanie ofert jest poufne. 

2) Oferty, które nie spełnią wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia będą odrzucone.  

3) Oferty, które nie spełnią wymogów postawionych Wykonawcom w zakresie podmiotowym, nie będą 

uwzględniane, chyba że Zamawiający wezwie do uzupełnienia wymaganych dokumentów  

w zakresie podmiotowym. 

4) Warunki niniejszego postępowania mogą być przez Zamawiającego w każdym czasie przed 

terminem składania ofert zmienione, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców. 

5) Postępowanie może być z ważnych powodów unieważnione lub odwołane w każdym czasie,  

o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców. 

 

Część X - Istotne informacje 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne wykonawcy w terminie do 30 dni od 

dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury.  

2. Oferta podlega odrzuceniu na zasadach wskazanych w Regulaminie. Informacja o odrzuceniu oferty  

i podstawach jej odrzucenia zostanie przekazana Oferentowi. 

3. Oferent podlega wykluczeniu na zasadach wskazanych w Regulaminie. Informacja o wykluczeniu Oferenta  

i podstawach wykluczenia zostanie przekazana Oferentowi. 

4.  Postępowanie może zostać unieważnione na zasadach wskazanych w Regulaminie. 

 

Cześć XI- Postanowienia końcowe 

1.   Rozstrzygniecie postępowania: 

1) Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w ZO. 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana  

za najkorzystniejszą. 

3) Zamawiający powiadomi w formie elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty  

o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
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4) Spory wynikające na tle niniejszego postępowania rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5) Umowa zostanie wynegocjowana z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana  

za najkorzystniejszą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej treści umowy. Do 

treści umowy mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie takie postanowienia, które nie będą 

powodować sprzeczności umowy z warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszym Zapytaniu 

Ofertowym, obowiązującymi przepisach prawa oraz obowiązującym Regulaminem; 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej ze złożonych ofert bez podawania przyczyny. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili aż do poinformowania  

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcami w zakresie warunków udzielenia 

zamówienia, w tym ceny. 

Złożenie oferty będzie traktowane przez Zamawiającego jako zaakceptowanie przez Wykonawcę treści 

regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Spółce  

Koleje Śląskie Sp. z o. o. oraz okoliczności, że postępowanie w sprawie toczy się na jego podstawie.  

 

Integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego stanowią Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

- Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy, 

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO, 

 

UWAGA! 

1) Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę 

oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, koordynatorów i/lub osoby 

odpowiedzialne  

za wykonanie czynności w niniejszym postępowaniu, 

2) Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane 

kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@kolejeslaskie.com  

3) Dane osobowe osób, o których mowa w 1), będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie  art. 6 

ust.1 lit. c) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych 

osobowych związanych z wykonywaniem czynności w niniejszym postępowaniu oraz w celu archiwizacji  

w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, 

służbowy adres email. 

4) Dane osobowe osób, o których mowa w 1), nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się 

to wiązało z koniecznością wynikającą z wykonania czynności w niniejszym postępowaniu bądź obowiązek 

przekazania danych będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa.  

5) Dane osobowe osób wskazanych w 1) nie będą przekazywane do państwa trzeciego,  

ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6) Dane osobowe osób, o których mowa w 1), będą przetwarzane przez okres 4 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym zostanie udzielone zamówienie, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres 

przetwarzania z uwagi na obowiązki Zamawiającego uregulowane w przepisach prawa zamówień publicznych 

lub obowiązki archiwizacyjne, statystyczne, dochodzenie roszczeń itp. Obowiązek podania danych osobowych 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego – konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. 

7) Osobom, o których mowa w 1), przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia żądania w zakresie przenoszenia danych. 
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8) Osobom, o których mowa w 1),  w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo  

do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie danych osobowych, o których mowa w 1), jest wymagane do wykonywania czynności  

w niniejszym postępowaniu, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością prowadzenie 

niniejszego postępowania. Wniesienie żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych danej osoby  

w trakcie prowadzenia niniejszego postępowania skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania 

innej osoby w jej miejsce. Szczegółowe prawa i obowiązki osób fizycznych, których dane osobowe 

Zamawiający przetwarza w związku z niniejszym postępowaniem, uregulowane są w polityce bezpieczeństwa 

ochrony danych osobowych, która jest dostępna na stronie internetowej www.kolejeslaskie.com ,  

10) W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w 1), Zamawiający nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO, 

11) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników) 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania  

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

12) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych: 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

13) W celu uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są 

przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego 

zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez 

Wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia publicznego, Wykonawca złoży wraz z Ofertą 

oświadczenie dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

 

Zapytanie ofertowe przygotowała: 

   

  

Klaudia Wiatrak    
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Załącznik Nr 1 

KS/FZ/WNZ-000204/2020 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

„Dostarczenie do siedziby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

60 sztuk bezprzewodowych czajników elektrycznych” 

 

 

Szczegóły zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. 60 sztuk  

bezprzewodowych czajników elektrycznych: 

 moc 1500W 

 pojemność 1L 

 materiał: stal nierdzewna we wnętrzu i na zewnątrz 

 podstawka 360 stopni 

 element grzejny zabudowany 

 zabezpieczenie przed przegrzaniem 

 automatyczne wyłączanie po zagotowaniu  

 

Adres dostarczenia przedmiotu zamówienia: 

Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

Ul. Raciborska 58 

40-074 Katowice 

 

 

Termin dostarczenia: 

Maksymalnie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zamówienia drogą elektroniczną. 
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Załącznik Nr 2 

KS/FZ/WNZ-000204/2020 

OFERTA 

Nazwa Wykonawcy .........................................................................................................................................  

 

Adres:...............................................................................................................................................................  

 

tel ..................................... ………………………. e-mail ...... ………………………………………………………. 

 

REGON  .................................................  NIP ……………………………………………………………………… 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe w zakresie zadania: 

 

 

„Dostarczenie do siedziby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

60 sztuk bezprzewodowych czajników elektrycznych” 

 

 

1. Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia za kwotę ………………zł netto, powiększoną  
 

o należny podatek VAT w stawce ....….%, o wartości ……….….. zł, co stanowi kwotę ………………..zł brutto. 
 

a) Termin realizacji zamówienia na zasadach wskazanych w Zapytaniu Ofertowym. 
b) Akceptuję warunki płatności. 

2. Zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym oraz  postawione w nim wymagania i warunki zawarcia umowy 

przyjmuję bez zastrzeżeń. 

3. Uważam się za związanego ofertą przez okres wskazany w Zapytaniu Ofertowym.  

4. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

5. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu , dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.        

6. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowaniu.  
7. W przypadku wyboru oferty  zobowiązuję się do: 

    a)  realizacja zamówienia; 

8. Oświadczam, że zamówienie wykonam:    osobiście* / z udziałem Podwykonawcy* 

    w   zakresie .................................................................................................................... ...........** 
 

 

 

 

.............................................................................            ………………………………………………… 
Miejsce, data                                                                                  (czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby 

                     lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

* skreślić niewłaściwe 

      ** uzupełnić przy wykonaniu z udziałem Podwykonawcy 
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Załącznik Nr 3 

KS/FZ/WNZ-000204/2020 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy do postępowania KS/FZ/WNZ-000204/2020 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)  

 

 

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

(imię i nazwisko lub nazwa Wykonawcy)  

 

 

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

(adres lub siedziba)  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu (z przypisem: dot. wyłącznie przypadku gdy Wykonawca 

przekazuje dane osobowe osób fizycznych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub gdy nie zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO).  

 

 

 

                                                                   ..……………......................................................  

                                                                             podpis/y, zgodnie z reprezentacją podmiotu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


