KGHM Metraco S.A. Oddział Produkcji Kruszyw w Głogowie ogłasza
przetarg na sprzedaŜ sit do przesiewaczy mobilnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY
(SIWS)
dotycząca realizacji zadania
pn: „Sprzedaż sit do przesiewaczy mobilnych”
w Oddziale Produkcji Kruszyw KGHM METRACO S.A.
o udzielenie zamówienia w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego
NR POSTĘPOWANIA: …1/2014.

Sprzedający:

KGHM Metraco S.A.
59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9

tel.: (+48) 746 89 70;

fax: 76 74 68 971

e-mail: sekretariat@metraco.pl; http: www.metraco.pl
NIP: 691-100-93-97
Adres do korespondencji:

KGHM Metraco S.A.
59-220 Legnica, ul. Rycerska 24

Zamówienie nie podlega i nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2010.113.759 j.t. z późn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAśY

Zakres sprzedaŜy obejmuje sita druciane i poliuretanowe określone w poniŜszym zestawieniu zwane dalej
przedmiotem sprzedaŜy.

Tabela 1 Zestawienie pozycji asortymentowych
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Nazwa [oznaczenie]
Sito 1000x1760 #14 Poliuretan
Sito 1020x1210 # 7
Sito 1020x1210 #13
Sito 1020x1210 #15
Sito 1020x1210 #21.5
Sito 1020x1210 #22
Sito 1020x1210 #25
Sito 1020x1210 #27
Sito 1020x1210 #35
Sito 1020x1210 #40
Sito 1030x1760 #13
Sito 1030x1760 #15
Sito 1030x1760 #27
Sito 1030x1760#25
Sito 1100x1480 # 6
Sito 1240x1480 #9
Sito 1370x1490 # 9,5
Sito 1370x1490 #10
Sito 1370x1490 #13.5
Sito 1370x1490 #18
Sito 1370x1490 #9
Sito 1515x1870 #6,3 Harfa
Sito 1515x1870 #6,5
Sito 1515x2860 #20
Sito 1515x2860 #45
Sito 1515x2860 #6,5
Sito 1520 x 2840 #7,1 harfa
Sito 740x1490 # 9
Sito 740x1490 #10
Sito 740x1490 #14
Sito 930x2840 # 6,5
Sito 930x2840 # 6.3 harfowe
Sito 930x2840 # 7; 7,1
Sito 930x2840 # 9
Sito 930x2840 # 9 harfowe
Sito 930x2840 # 9.5
Sito 930x2840 #10 Poliuretan
Sito 930x2840 #11.2 Poliuretan
Sito 930x2840 #13
Sito 930x2840 #15
Sito 930x2840 #18
Sito 930x2840 #19
sito 930x2840#19,5
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•

Wizji lokalnej na przedmiocie sprzedaŜy moŜna dokonywać w dni robocze w godzinach od 800 do 13:00 w
miejscu lokalizacji przedmiotu sprzedaŜy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

•

Szczegółowe informacje o powyŜszych pozycjach asortymentowych moŜna uzyskać w trakcie wizji
lokalnej. Stan faktyczny przedmiotu sprzedaŜy do oceny Kupującego. Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności za stan faktyczny oraz wady ukryte w przedmiocie SprzedaŜy.

•

Ofertę naleŜy złoŜyć pisemnie, na wszystkie powyŜsze pozycje asortymentowe. Sprzedający, nie
przewiduje sprzedaŜy pojedynczych pozycji asortymentowych.

•

Wydanie przedmiotu sprzedaŜy nastąpi na terenie zakładu Sprzedającego, po zapłacie naleŜności(wpłacie
środków pienięŜnych na rachunek Sprzedającego).

•

Minimalna cena ryczałtowa na wszystkie powyŜsze pozycje asortymentowe: 93 200,00 pln

•

ZłoŜenie oferty z niŜszą ceną nie wyklucza oferty, Sprzedający zastrzega brak konieczności jej
uwzględnienia w toku postępowania.

II. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany odbioru przedmiotu sprzedaŜy: 10 grudnia 2014r.
Miejsce odbioru przedmiotu sprzedaŜy(zakład sprzedającego):
KGHM Metraco S.A. – Oddział Produkcji Kruszyw
Teren Huty Miedzi Głogów
ul. śukowicka 1,
67-200 Głogów

III. FORMA I TERMIN PŁATNOŚCI
1.
2.

3.

Płatność przelewem na nr konta Sprzedającego podanego w SIWS
Termin płatności: po wyborze oferty zostanie określony w zawiadomieniu przesłanym do Kupującego
termin dokonania wpłaty oraz termin zawarcia umowy.
Wydanie przedmiotu zakupu nastąpi po zawarciu umowy na podstawie protokołu przekazania, po
wcześniejszej wpłacie środków pienięŜnych na rachunek Sprzedającego

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Kupujący, którzy spełniają łącznie następujące warunki konieczne:
a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi
w zakresie objętym zamówieniem.
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zakup przedmiotu sprzedaŜy w
zakresie złoŜonej oferty.
c) Nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. i/lub Spółką ZaleŜną oraz nie zostało
wydane Ŝadne orzeczenie z którego wynika, Ŝe KGHM Polska Miedź S.A. i/lub Spółce ZaleŜnej
przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Kupującego.
d) Po zapoznaniu się z SIWS - zaakceptują warunki bez zastrzeŜeń.
4. Sprzedający wyklucza z postępowania Kupującego, który nie spełnia wymaganych warunków koniecznych
oraz jeŜeli stwierdzi, Ŝe dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ KUPUJĄCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Kupujący zobowiązany jest
dostarczyć:
a) Formularz ofertowy wraz z poniŜszymi załącznikami (wzory przedstawione są w Załączniku nr
1 - do SIWS):

b) UpowaŜnienie do podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby upowaŜnione do
występowania w imieniu Wykonawcy, jeŜeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów
rejestrowych. Załącznik do Formularza ofertowego.
c)

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Załącznik do Formularza ofertowego.

d) Zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON. Załączniki do Formularza ofertowego
e) Zaparafowany projekt umowy. Załączniki do Formularza ofertowego
Oświadczenia Kupujący przedstawia w oryginałach, a załączone dokumenty w oryginałach lub
poświadczonych przez upowaŜnione osoby w kopiach (odpisach). Pełnomocnictwa naleŜy przedstawiać w
oryginale. Radcowie prawni lub adwokaci mogą potwierdzać za zgodność z oryginałem kopie (odpisy)
pełnomocnictw.

5.

6.

Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”. Podstawą
oceny będą dokumenty, o których mowa w pkt.V.1 SIWS.

7.

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iŜ Kupujący spełnia wyŜej
wymienione warunki.

8. Nie spełnienie któregokolwiek z wyŜej wymienionych warunków udziału w postępowaniu
(potwierdzających spełnienie postawionych warunków) skutkować będzie odrzuceniem oferty i
wykluczeniem Kupującego.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ SPRZEDAJĄCEGO Z KUPUJĄCYMI ORAZ
SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z KUPUJĄCYMI
1.

Sprzedający nie zamierza zwoływać zebrania Kupujących w celu złoŜenia wyjaśnień.

2.

Kupujący moŜe zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie zapisów w SIWS. Sprzedający zastrzega
sobie formę pisemną (dopuszcza się poprzez e-mail, fax) do zasięgania informacji prawnie
skutecznych. Wyjaśnienia będą udzielane niezwłocznie. JeŜeli pismo o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie
do Sprzedającego na mniej niŜ 4 dni robocze przed terminem otwarcia ofert, zostanie pozostawione
bez odpowiedzi.

2. Sprzedający moŜe w kaŜdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWS.
Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieszcza na stronie internetowej KGHM Metraco S.A,, KGHM
Polska Miedź S.A. Zmodyfikowana treść ogłoszona opublikowania na stronie będzie wiąŜąca Kupujących.
3. Ilekroć Sprzedający wprowadza obowiązek zachowania formy pisemnej - oznacza to konieczność jej
zachowania pod rygorem niewaŜności.
4. Prowadzenie postępowania i porozumiewanie się jest w języku polskim.
5. Osobą upowaŜnioną do kontaktów jest :
e-mail: Krzysztof.hadrys@metraco.pl

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania złoŜoną ofertą przez Kupującego wynosi 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna
się od dnia następnego wyznaczonego, jako termin składania ofert.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Ofertę naleŜy przygotować na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWS wraz z
odpowiednio wypełnionymi załącznikami wg wzorów oraz pozostałymi wymaganymi dokumentami - w
jednym egzemplarzu z zachowaniem formy pisemnej na papierze pod rygorem niewaŜności
2. KaŜdy Kupujący moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w SIWS. ZłoŜenie
więcej niŜ jednej oferty do postępowania, moŜe spowodować odrzuceniem wszystkich ofert złoŜonych przez
Kupującego. Kupujący moŜe przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany do złoŜonej
oferty. Zmiany winny być doręczone Sprzedającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinno być złoŜone zgodnie z wymaganiami składania ofert, z
dodatkowym oznaczeniem: „ZMIANA”. Sprzedający moŜe przed upływem terminu składania ofert
wycofać złoŜoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, z dodatkowym oznaczeniem:
„WYCOFANIE”.
3. Sprzedający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia ofert równowaŜnych/wariantowych - w ramach składania
jednej oferty.
Ofertę naleŜy złoŜyć pod adresem do korespondencji:
KGHM Metraco S.A.
59-220 Legnica, ul. Rycerska 24
w jednym zamkniętym opakowaniu, oznakowanym:


nazwą adresata:
KGHM Metraco S.A.
59-220 Legnica, ul. Rycerska 24



pieczęcią z nazwą i adresem Kupującego,



napisem o treści: „Oferta do postępowania SprzedaŜ sit do przesiewaczy mobilnychNie otwierać”.

4. Wszystkie kartki oferty (dotyczy to równieŜ załączników) winny być spięte w sposób uniemoŜliwiający ich
dekompletację. KaŜda zapisana strona oferty winna być kolejno ponumerowana i musi być podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentowania Kupującego w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez
upowaŜnionego

przedstawiciela

Kupującego

naleŜy

dołączyć

stosowne

pełnomocnictwo

lub

upowaŜnienie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” przez
notariusza lub radcę prawnego. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby podpisującej ofertę. Załączniki oferty stanowią jej integralną całość.
5. Oferta winna być napisana w języku polskim, w sposób trwały i czytelny.
6. Stwierdzenie przez Sprzedającego faktu podania przez Oferenta nieprawdziwych informacji - istotnych dla
prowadzonego postępowania - spowoduje wykluczenie z postępowania.
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Kupujący, niezaleŜnie od
wyniku postępowania. ZłoŜenie oferty nie rodzi Ŝadnych zobowiązań Sprzedającego wobec Kupującego.
8. Prawem obowiązującym dla wykonania oraz interpretacji postanowień w niniejszym postępowaniu jest
prawo polskie. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Umowa zawarta będzie na gruncie
prawa polskiego w języku polskim.
9. Wszelkie informacje przedstawione w SIWS przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w
Ŝadnym przypadku nie mogą być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom trzecim.
10. Oferty złoŜone niezgodnie z SIWS zostaną odrzucone.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

IX.
1.

Oferty naleŜy złoŜyć w Sekretariacie Spółki pod adresem do korespondencji:
KGHM Metraco S.A.
59-220 Legnica, ul. Rycerska 24

2.

Godziny pracy Sekretariatu: od 7:30 do 15:00.

3.

Termin składania ofert upływa w dniu 28-11-2014 o godz. 10:00.

4.

Przyjmowane oferty podlegają rejestracji poprzez odnotowanie daty, godziny i minuty wpływu oraz
złoŜeniu czytelnego podpisu i zarejestrowaniu oferty.

5.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28-11-2014, o godz. 12:00 Sala konferencyjna.

6.

Posiedzenie komisji nie jest jawne.

7.

Oferty otrzymane po terminie określonym w pkt.2 nie zostaną zwrócone.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY LUB WYNAGRODZENIA
1. Cena netto i brutto za realizację całego zamówienia, musi być wyraŜona liczbowo i słownie w Formularzu
ofertowym. Cena podana w walucie niŜ PLN.
2. Niewypełnienie którejkolwiek pozycji w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 - do SIWS,
moŜe spowodować odrzucenie oferty (w ewentualnych pustych polach naleŜy napisać, np.: nie dotyczy,
nie gwarantujemy, brak, itd.).
3. Jako cenę netto Sprzedający rozumie wszystkie koszty związane ze sprzedaŜą, w szczególności
załadunek i odbiór pozycji asortymentowych.

XI. OPIS KRYTERIÓW (WRAZ Z WAGAMI DLA DANEGO KRYTERIUM ORAZ OPISEM SPOSOBU
OCENY OFERT), KTÓRYMI SPRZDAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1.

Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania SIWS.

2. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów i ich wag:
Cena netto za całość

-

100 %

3. Sposób oceny
Suma ocen wszystkich kryteriów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Wszystkie obliczenia będą
wykonywane do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą łączną notę oferty. W przypadku
równorzędności

ofert

Sprzedający

moŜe

zarządzić

dogrywkę/negocjacje

dla

Kupujących

ofert

równorzędnych. W tym celu Komisja Przetargowa zawiadamia właściwych Kupujących o terminie
dogrywki/negocjacji,

podczas

których

Kupujący

składają

swoją

propozycję

do

protokołu.

Po

przeanalizowaniu złoŜonych ofert Komisja Przetargowa podejmuje ostateczną decyzję.
5. Sprzedający poprawi w tekście oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Kupującego, którego oferta dotyczy.
6. Sprzedający zastrzega moŜliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.

XII. INFORMACJE O CZYNNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Kupujący, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy ze Sprzedającym w
terminie i miejscu określonym przez Sprzedającego, nie później niŜ przed upływem terminu związania
ofertą.

2. Sprzedający doręcza niezwłocznie (lecz nie później niŜ w terminie „związania złoŜoną ofertą”) wybranemu
Kupującemu zawiadomienie o wyborze jego oferty, z określeniem terminu zawarcia umowy.
3. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć do Sprzedającemu:
3.1. Dla osób prawnych: KRS, oświadczenie o aktualności danych zawartych w KRS, Zaświadczenie z
Urzędu Skarbowego poświadczające, Ŝe podmiot jest Czynnym podatnikiem VAT,
3.2. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: Wpis do ewidencji działalności
gospodarczej, Kopię dowodu osobistego, Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające, Ŝe
podmiot jest Czynnym podatnikiem VAT.

XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY / ZAMÓWIENIA => WZÓR UMOWY /
POSTANOWIENIA DO TREŚCI ZAMÓWIENIA / PROJEKT UMOWY
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy na warunkach zaproponowanych przez
Kupującego.
2. Projekt umowy stanowi załącznik do formularza ofertowego.
3. Zostaną wprowadzone zapisy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

XIV. ZASTRZEśENIA
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub odwołania/zamknięcia/uniewaŜnienia
całości lub części prowadzonego postępowania na kaŜdym jego etapie, bez podania przyczyny.
2. Sprzedający, w przypadku stwierdzenia braku wymaganych formalnych elementów oferty, zastrzega sobie
moŜliwość wezwania Kupującego do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.
3. Sprzedający zastrzega sobie moŜliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub negocjacji, jako dogrywki
prowadzonego postępowania.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania po uzyskaniu zgód Korporacyjnych
zgodnie ze Statutem Spółki lub aktami normatywnymi obowiązującymi w Grupie Kapitałowej KGHM Polska
Miedź S.A..

XV. INNE
1. Sprzedający nie przewiduje podział na części przedmiotu sprzedaŜy.
2. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Kupującemu w toku postępowania o udzielenie
zamówienia: Decyzje Zarządu KGHM Metraco S.A. są ostateczne.

XVI. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW
1.

Załącznik nr 1 -

Formularz ofertowy wraz z Załącznikami

Załącznik nr 1 - do SIWS

………………………………………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

KGHM Metraco S.A.
59-220 Legnica, ul. Rycerska 24

Formularz ofertowy
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania nr … o udzielenie zamówienia
na realizację zadania pn. „Sprzedaż sit do przesiewaczy mobilnych” w Oddziale Produkcji Kruszyw
KGHM Metraco S.A. w trybie przetarg nieograniczony przedkładamy niniejszą ofertę jednocześnie
oświadczając, że po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWS)
zrealizujemy zamówienie przedmiotowego postępowania zgodnie ze wszystkimi warunkami
zawartymi w SIWS.
1. Dane Oferenta(Kupującego):

a.

Pełna nazwa

b.

Adres
Telefony

c.

Fax
Adres e-mail

d.

Osoba upoważniona
do kontaktu

e.

NIP

f.

Regon

g.

Nr konta

, tel.

2. Oferujemy cenę zakupu:
2.1.

Zestaw sit do przesiewaczy:

a.

Cena netto (cyframi / rodzaj waluty / słownie)

b.

Podatek VAT w procentach (cyframi / słownie)
%

c.

Cena brutto (cyframi / rodzaj waluty / słownie)

3. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienie odbierzemy w nieprzekraczalnym terminie:

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi
w terminie (od daty zawarcia umowy)
=> podać ilość dni (max 10)

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

dni, słownie: ...........................................................

……………………………………………………………………………...

4. Oświadczenie Wykonawcy
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczamy, że:
•

Akceptujemy bez zastrzeŜeń w całości SIWS, jako wyłącznej podstawy postępowania.

•

Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

•

Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.

•

Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŜe potencjałem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia.

•

Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

•

NaleŜności wynikające z umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie będą przedmiotem obrotu
(cesja, sprzedaŜ) zgodnie z art. 509 KC bez zgody Sprzedającego.

•

Akceptujemy:
Postanowienia do treści zamówienia - będące Załącznikiem do Formularza ofertowego.
Projekt umowy - będący Załącznikiem do Formularza ofertowego.

5. Do niniejszego Formularza ofertowego przedkładamy poniŜsze załączniki,
przygotowane zgodnie z zapisami w SIWS przedmiotowego postępowania:
Załącznik nr _1_

- Zaparafowany: Projekt umowy.

Załącznik nr _2_

- UpowaŜnienie do podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby upowaŜnione do
występowania w imieniu firmy, jeŜeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów
rejestrowych *).

Załącznik nr __

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej

Załącznik nr __

- Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego.

Załącznik nr __

- Zaświadczenie o nadaniu nr NIP.

Załącznik nr __

- Zaświadczenie o nadaniu nr REGON.

6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do:
Zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia w terminie i miejscu określonym przez Sprzedającego.
Zrealizowania przedmiotu postępowania zgodnie z warunkami określonymi w SIWS, podczas negocjacji, aukcji oraz
w umowie.

Oferta zawiera

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

zaparafowanych i ponumerowanych stron.

Miejscowość: ……………………………………………………………. , dnia …………………………………………

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym:

…………………………………………………

pieczątka, podpis

…………………………………………………

pieczątka, podpis

…………………………………………………

pieczątka, podpis

Załącznik nr 2
Do formularza ofertowego

KGHM Metraco S.A.
59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9
………………………………………………………………..

Pieczęć Kupujący

UPOWAśNIENIE DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW OFERTOWYCH

Niniejszym upowaŜniamy:
1. Pan-ią/-a
w

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

………………………………………………………………

przy ul.

…………………………………………………….………………………

2. Pan-ią/-a
w

nr

……………………………………………………………………………………

przy ul.

…………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………

nr

legitymując-ą/-ego się

…………………..……………………..

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

…………………………………………………………

zamieszkał-ą/-ego

zamieszkał-ą/-ego
legitymując-ą/-ego się

…………………..……………………..

do reprezentowania

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

w zakresie spraw związanych ze sprzedaŜą „Sprzedaż

sit do przesiewaczy mobilnych” w prowadzonym

postępowaniu nieograniczonym przez Oddział Produkcji Kruszyw KGHM Metraco S.A..
Miejscowość:

…………………………………………………………….

, dnia …………………………………………

Podpisy osób upowaŜnionych do reprezentowania Kupującego w obrocie prawnym:

…………………………………………………

pieczątka, podpis

…………………………………………………

pieczątka, podpis

…………………………………………………

pieczątka, podpis

Załącznik nr 1
Do formularza ofertowego
UMOWA SPRZEDAśY nr ……………………/2014
zawarta w dniu ….11.2014 r. pomiędzy:
KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 9, 59 – 220 Legnica, adres do korespondencji:
ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla WrocławiaFabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268433, NIP: 692000-11-94, REGON 390503954, kapitał zakładowy: 96 105 100 zł, kapitał wpłacony: 96 105 000 zł, którą
reprezentują:
1. Marek Kacprowicz
- Prezes Zarządu
2. Dariusz Petrykowski
- Wiceprezes Zarządu
zwaną w treści umowy Sprzedającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
którą reprezentują:
1. …………………………….
2. ……………………………
zwaną w treści umowy Kupującym,
o następującej treści:
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. W ramach prowadzonego postępowania Sprzedający zobowiązuje się sprzedać, Kupujący zapłacić
umówioną cenę, kupić i odebrać pozycje asortymentowe określone w Załączniku nr 1, zwane dalej
przedmiotem sprzedaŜy.

1.

§ 2.
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY I ROZLICZENIE
Cena umowna za przedmiot sprzedaŜy, wynosi ………… zł brutto (słownie złotych: ……….),

2.

Zapłata zrealizowana zostanie przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w PKO Bank Polski
S.A. ……………………………………….. . zapłata nastąpi nie później niŜ w dniu odbioru przedmiotu
sprzedaŜy, tj. nie później niŜ 10 dni od dnia podpisania umowy.

3.

Cena obejmuje wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności oraz fizycznym odbiorem
przedmiotu umowy, w szczególności: załadunek i odbiór zgodnie przepisami.
§3.
TERMINY I WARUNKI ODBIORU

1.

Wydanie przedmiotu sprzedaŜy nastąpi na podstawie protokołu przekazania, po wcześniejszej wpłacie
środków pienięŜnych na rachunek Sprzedającego o których mowa w §2.

2.

Kupujący przystąpi do odbioru w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy .

3.

Miejsce lokalizacji przedmiotu sprzedaŜy:
KGHM Metraco S.A.
Oddział Produkcji Kruszyw Wydział Głogów na Terenie Huty Miedzi Głogów
ul. śukowicka 1
67-200 Głogów

4.

Kupujący zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu lokalizacji przedmiotu
sprzedaŜy.

5.

Kupujący na własny koszt i ryzyko zorganizuje i przeprowadzi załadunek, odbiór i wywóz przedmiotu
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sprzedaŜy.
6.

O planowanym odbiorze przedmiotu sprzedaŜy Kupujący poinformuje Sprzedającego pisemnie (faks:76
7477047) oraz telefonicznie, z wyprzedzeniem co najmniej dwóch (3) dni roboczych przed planowaną datą
odbioru. Dokładny termin odbioru będzie uzgodniony z Kupującym i nie utrudni organizacji pracy po stronie
Kupującego. Odbiór w dzień roboczy w godzinach od 9:00-13:00.

1.

§4.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Kupujący oświadcza, iŜ zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaŜy, oraz nie przedstawia
zastrzeŜeń co do tego stanu.

2.

Sprzedający oświadcza, Ŝe przedmiot umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw
osób trzecich, Ŝe nie toczy się Ŝadne postępowanie, którego przedmiotem jest przedmiot sprzedaŜy, Ŝe nie
stanowi on równieŜ przedmiotu zabezpieczenia.

3.

Kupujący oświadcza, iŜ znany jest mu stan faktyczny. Wobec tego, Kupujący nabywa własność w takim
stanie faktycznym, w jakim jest w dniu zawarcia umowy oraz nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu rękojmi w
przedmiocie ewentualnych wad.

4.

Strony umowy zgodnie ustalają, Ŝe ewentualne późniejsze usterki w działaniu przedmiotu sprzedaŜy, nie
będą traktowane jako wady ukryte. Strony umowy zgodnie postanawiają o wyłączeniu odpowiedzialności
Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady.

5.

Strony ustaliły, Ŝe wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz
koszty podatku od czynności cywilnoprawnych obciąŜają kupującego.

6.

Brak zapłaty w wymaganym terminie spowoduje rozwiązanie umowy z winy Kupującego.
§5.
OBOWIĄZKI STRON

1. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscu lokalizacji zakładu
Sprzedającego – zasady te w znajdują się do wglądu w zakładzie Sprzedającego.

2. Kupujący akceptuje zasadę, Ŝe wejście/wjazd/przebywanie na terenie Sprzedającego przez pracownika
Kupującego lub innych osób, którymi Kupujący się posługuje (dotyczy to takŜe pracowników
podwykonawców),

zgodne

jest

z

zasadami

ruchu

przepustkowego,

obowiązującego

na

terenie

Sprzedającego.

3. Sprzedający oraz wszystkie osoby, którymi się posługuje, zachowają w poufności wszelkie informacje
powzięte przy wykonywaniu niniejszej umowy.

1.

§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kupujący i Sprzedający oświadczają, iŜ wszystkie postanowienia niniejszej umowy akceptują.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

3.

Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy
jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:

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

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

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

......................................
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Wykaz pozycji asortymentowych wchodzących w zakres przedmiotu sprzedaŜy

Tabela 1 Zestawienie sit
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Pozycja asortymentowa [oznaczenie]
Sito 1000x1760 #14 Poliuretan
Sito 1020x1210 # 7
Sito 1020x1210 #13
Sito 1020x1210 #15
Sito 1020x1210 #21.5
Sito 1020x1210 #22
Sito 1020x1210 #25
Sito 1020x1210 #27
Sito 1020x1210 #35
Sito 1020x1210 #40
Sito 1030x1760 #13
Sito 1030x1760 #15
Sito 1030x1760 #27
Sito 1030x1760#25
Sito 1100x1480 # 6
Sito 1240x1480 #9
Sito 1370x1490 # 9,5
Sito 1370x1490 #10
Sito 1370x1490 #13.5
Sito 1370x1490 #18
Sito 1370x1490 #9
Sito 1515x1870 #6,3 Harfa
Sito 1515x1870 #6,5
Sito 1515x2860 #20
Sito 1515x2860 #45
Sito 1515x2860 #6,5
Sito 1520 x 2840 #7,1 harfa
Sito 740x1490 # 9
Sito 740x1490 #10
Sito 740x1490 #14
Sito 930x2840 # 6,5
Sito 930x2840 # 6.3 harfowe
Sito 930x2840 # 7; 7,1
Sito 930x2840 # 9
Sito 930x2840 # 9 harfowe
Sito 930x2840 # 9.5
Sito 930x2840 #10 Poliuretan
Sito 930x2840 #11.2 Poliuretan
Sito 930x2840 #13
Sito 930x2840 #15
Sito 930x2840 #18
Sito 930x2840 #19
sito 930x2840#19,5

Ilość [szt]
3
3
6
12
7
3
6
3
9
6
5
5
1
6
1
1
2
4
4
1
7
1
1
2
1
5
1
1
2
2
1
1
9
8
4
2
1
2
4
9
2
6
1

Przedstawiona nazwa[oznaczenie] nadane są w celu identyfikacji poszczególnych pozycji
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