Data: ........................
Numer postępowania: 482100593-1

Załącznik nr: 2

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca
Pełna nazwa Wykonawcy
Forma prawna
Siedziba Wykonawcy (adres)
Kraj
Kod pocztowy, miasto
Poczta
Województwo
NIP
REGON

Uczestnicy Konsorcjum (jeżeli dotyczy)
Nazwa firmy / forma prawna

Adres siedziby

NIP / REGON

Lider:

NIP:
REGON:

Uczestnik:

NIP:
REGON:

Uczestnik:

NIP:
REGON:

Uczestnik:

NIP:
REGON:

Osoba

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Telefon

prowadząca postępowanie
upoważniona do składania
ofert w aukcji

Oferta do:
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony pt.:
Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego baszty wieży szybowej szybu VII dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:
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Część zamówienia nr 1

Ilość

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego baszty
1.1 wieży szybowej szybu VII dla PGG S.A. Oddział KWK ROW
Ruch Jankowice

1,000 kompl.

Cena jedn.
netto

Wartość
netto
zł

Razem wartość części nr 1

Łączna wartość oferty netto
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Załącznik nr: 2

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
1)

posiadania wiedzy i doświadczenia,

2)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3)

sytuacji ekonomicznej i finansowej

4)
niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),
5)
nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości (za wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego).
6)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania jeżeli dotyczy
to przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że:
1)

brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia,

2)

cena ofertowa zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,

3)

oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ,

4)

akceptujemy termin płatności, termin realizacji zamówienia oraz gwarancji zgodnie z wymaganiami SWZ,

5)
zapoznaliśmy się z postanowieniami SWZ, wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego oraz z Istotnymi postanowieniami
umowy i przyjmujemy bez zastrzeżeń ich postanowienia, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych w SWZ
6)

jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., który stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego oświadczenia i akceptujemy jego postanowienia bez zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i przyjmujemy jego postanowienia bez zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie www.pgg.pl oraz że w przypadku zawarcia umowy, osoby
realizujące umowę po stronie Wykonawcy zostaną zapoznane z ww. Instrukcją.
6. Oświadczamy, 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.
7. Oświadczamy, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zostały
dołączone jako osobne pliki zawierające w nazwie zwrot „tajemnica przedsiębiorstwa” i nie mogą być udostępniane.
8. Przystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu udzielania
zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. i treści SWZ, w tym w szczególności wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

Zał ącznik nr 1 w yciąg z Regulaminu udzielania zamów ień w Polskiej Gr upie Gór niczej S .A. j est dostępny pod adr esem:

https://www.pgg.pl/files/content/dostawcy/dokumenty-do-pobrania/wyciag_z_regulaminu2019-09-02-2.doc
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