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I.

Dane Sprzedającego:
Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna (dalej: PGE lub Sprzedający)
Adres: ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk
NIP 583-000-47-74; KRS 0000365475; Regon 190562236
Kapitał zakładowy: 14.571.900,00 PLN, opłacony w całości
Adres strony internetowej: www.pge.pl; e-mail: wegiel@pge.pl
Godziny pracy: 700-1500 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

II.

Tryb postępowania:

1.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu, o jakim mowa w art. 70 (1) i
nast. Kodeksu cywilnego, na warunkach opisanych w niniejszym ogłoszeniu (dalej:
Ogłoszenie)

2.

Postępowanie opatrzone jest znakiem: PGE/PAG/13/2021

3.

Oferenci w kontaktach ze Sprzedającym winni powoływać się na wskazane powyżej
oznaczenie.

III.

Opis przedmiotu sprzedaży, warunki dodatkowe:

1. Sprzedający zaprasza do składania ofert na zakup węgla składowanego:
a) na Basenie Górniczym, Nabrzeże Węglowe, w ilości ok: 2 893,56 ton
b) przy Nabrzeżu Szczecińskim ul. Wielopole, w ilości ok: 12 548,64 ton
łącznie ok: 15 442,20 ton
2. Charakterystyka Węgla w oparciu o przeprowadzone inspekcje:
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3. Sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji:
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4. Sprzedający oświadcza, że:
a. na mocy postanowienia Komornika Sądowego z dnia 17.12.2020r. przejął na własność
ruchomości w postaci węgla energetycznego 0-50MM o wartości opałowej wskazanej w
dokumentacji postępowania egzekucyjnego jako 5.411 kcal/kg ( 22.508-22.654 kJ/ kg) w
ilości 15.442,20 ton ( dalej: Węgiel).
b. Ilość Węgla oraz jego klasa energetyczna podana w lit a) została wskazana przez
Komornika Sądowego na podstawie dokumentacji sporządzonej w trakcie postępowania
egzekucyjnego, bez udziału Sprzedającego. Sprzedający informuje, iż sprzedawany
Węgiel jest surowcem składowanym przez długi okres czasu, skutkiem czego w obliczu
zachodzących procesów degradacji jego ilość, specyfikacja oraz jakość może znacząco
odbiegać od danych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu w Charakterystyce Węgla. Stad
też Sprzedający nie gwarantuje posiadania przez Węgiel właściwości wskazanych w
niniejszym ogłoszeniu, jak również nie gwarantuje ilości Węgla znajdującego się obecnie
na placu składowym.
c. Węgiel znajduje się na terenie Portu Gdańsk,
5. Sprzedający zastrzega, że brak jest możliwości dokonania zakupu częściowego, zrezygnowania
z zakupu części Węgla, nieodebrania części Węgla, jak również brak jest możliwości
wykonywania dodatkowych ekspertyz i pomiaru Węgla.
6. Sprzedający informuje, iż po jego stronie jest załadunek towaru na środek transportu.
7. Zapewnienie środków transportu towaru pozostaje po stronie składającego ofertę.
8. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest dokonać przedpłaty całości ceny
zakupu według ilości wskazanej w ust. 4 lit a) najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kupujący
przy podpisywaniu umowy przedstawi dokument potwierdzający dokonanie płatności. W
celu umożliwienia płatności Sprzedający wystawi odpowiedni dokument księgowy.
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Wystawienie w/w dokumentu księgowego nie będzie przesądzać o przejściu prawa własności
węgla.
9. Ostateczne ustalenie ilości Węgla, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w ust.4 lit. b)
nastąpi na zasadach wskazanych we Wzorze Umowy.
10.Sprzedający wyznacza 60 dniowy termin, licząc od dnia zawarcia umowy, na odbiór Węgla.
11.W kwestiach nieuregulowanych w treści niniejszego ogłoszenia, w tym w zakresie wzajemnych
praw i obowiązków Stron umowy sprzedaży, zastosowanie mają zapisy Wzoru Umowy.

IV.
1.

2.
3.

4.

5.

V.

Sposób porozumiewania się ze Sprzedającym:
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Sprzedający oraz Oferenci
mogą przekazywać w formie pisemnej (za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1041 ze zm.; osobiście; za pośrednictwem posłańca) lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), .
W korespondencji kierowanej do Sprzedającego Oferent winien posługiwać się numerem
określonym w Ogłoszeniu.
Oferta oraz ewentualne zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje
przekazywane przez Oferenta pisemnie winny być składane na adres:
Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna
ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk
Dział Administracyjno – Gospodarczy
z adnotacją: dotyczy postępowania nr PGE/PAG/13/2021
Sprzedający dopuszcza możliwość osobistego złożenia oferty, a także złożenia oferty drogą
elektroniczną na e-mail wegiel@pge.pl
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Oferenta przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu określonym w ust 1.) winny być
kierowane na adres: wegiel@pge.pl
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu, telefonicznie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wymagają na
żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Wnoszenie Ofert, termin związania ofertą.

1. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 20 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Sprzedający przewiduje w oparciu o przedmiotowe Ogłoszenie możliwość zawarcia
wyłącznie jednej umowy.
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VI.

Warunki wzięcia udziału w postępowaniu

1. O zawarcie umowy, mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1.1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Oferent złoży odrębne oświadczenie o
spełnieniu w/w wymagań zgodne z treścią stanowiącą Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
1.2. nie później niż w chwili złożenia oferty zostali zarejestrowani jako: Pośredniczący
Podmiot Węglowy.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży potwierdzenie dokonania
zarejestrowania jako PPW.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2.1. Oferentów, którzy wyrządzili PGE szkodę nie wykonując umowy / zamówienia lub
wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym
orzeczeniem sądu wydanym w okresie 5 lat.
2.2. Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2.3. Oferentów którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4. osoby fizyczne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki
komandytowo-akcyjne, osoby prawne, które lub odpowiednio których wspólnika,
partnera lub członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
2.5. Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
ust.1.
Warunek niepodlegania wykluczeniu w oparciu o przesłanki wymienione w ust. 2 powyżej
zostaje uznany za spełniony, jeżeli Oferent złoży odrębne oświadczenie o braku wystąpienia
takich przesłanek, zgodne z treścią stanowiącą Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Oferentów, którzy:

3.1. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
w tym nieprawdziwe oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej.
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3.2. nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania,
4. Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia z postępowania..

VII.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

Na Ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Wypełniony Formularz ofertowy. Sprzedający wymaga wykorzystania wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
1.2. dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub
poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym
jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego
rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Oferenta;
1.3. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub
dokumenty podpisuje pełnomocnik;
1.4. oświadczenia Oferenta o spełnianiu wymagań do wzięcia udziału w postępowaniu, o
braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, w tym w zakresie wydania
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
zgodne z treścią stanowiącą Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
1.5. Potwierdzenie posiadania przez Oferenta statusu Pośredniczącego Podmiotu
Węglowego.
Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Oferenta, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub
poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż
pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale.
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7.

Oferent jest zobowiązany do złożenia oferty, z wykorzystaniem formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wymaga się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
11. W przypadku złożenia oferty fizycznie w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem przesyłki
poleconej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, i oznakować w następujący sposób:

___________________________________________________________________

Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna
ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk
Dział Administracyjno – Gospodarczy
„Oferta w postępowaniu PGE/PAG/13/2021 – sprzedaż węgla”.
Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 28.01.2021r. o godz. 16.30"

___________________________________________________________________
Sprzedający dopuszcza także możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną na adres e-mail:
wegiel@pge.pl, przy czym oferta złożona w formie elektronicznej, wraz z załącznikami oraz
dołączone do niej oświadczenia powinny zostać podpisane przy użyciu podpisu
kwalifikowanego.

12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Ogłoszenia nie będzie rozpatrywana.
Sprzedający nie przewiduje negocjacji warunków Ogłoszenia..
13. Oferent, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymaga wykazania, że
posiadają one taki charakter, tj. wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa art. 11 ust.
2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku
zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Oferent jest zobowiązany
oznaczyć je podczas składania oferty jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
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14. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę.
15. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę w formie pisemnej,
poprzez złożenie nowej oferty wraz z jednoczesnym wnioskiem o wycofanie konkretnej
oferty złożonej wcześniej.
16. Oferent po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.

2.
3.
4.

Ofertę należy zaadresować / oznaczyć zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale VII i
złożyć w siedzibie Zamawiającego – pok. 17 (Sekretariat) - do dnia 28.01.2021 r., do godziny
na e-mail
16:00. Sprzedający dopuszcza złożenia ofert drogą elektroniczną
wegiel@pge.pl
Oferta może być nadto przesłana przesyłką pocztową lub kurierską.Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina rejestracji oferty w Kancelarii
Ogólnej Sprzedającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w ust 1. nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona
Oferentowi bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego – w dniu 28.01.2021 r., o godzinie 16.30.
Otwarcie ofert nie jest jawne.

IX.

Opis sposobu obliczania ceny.

1. Oferent w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ), jak również wszystkie zmiany
i wyjaśnienia, określi w treści oferty cenę ryczałtową netto, podatek VAT, podatek akcyzowy
oraz cenę ryczałtową brutto (liczbowo i słownie) w złotych polskich (PLN), dla odrębnie jednej
tony węgla oraz w oparciu o w/w stawkę, dla całego tonażu węgla stanowiącego przedmiot
ogłoszenia o sprzedaży zgodnie z Ogłoszeniem.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i podatki niezbędne do zawarcia i wykonania
umowy sprzedaży oraz winna gwarantować pełną realizację umowy, w tym także z punktu
widzenia postanowień wzoru umowy, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Oferent ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą
wpłynąć na cenę przedmiotu sprzedaży, w tym w szczególności powstanie obowiązków
podatkowych z tytułu podatku akcyzowego. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu ogłoszenia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
4. Oferent powinien zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności
występujących w ogłoszeniu lub opisie przedmiotu sprzedaży.
5. Podstawą dla Oferenta winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku
ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedzę techniczną oraz OPZ i Wzoru Umowy.
6. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto ofert.
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7. W przypadku, w którym wybór oferty danego Oferenta będzie prowadzić do powstania
u Sprzedającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
podatku akcyzowego lub innych, Oferent jest zobowiązany poinformować o tym
Sprzedającego (w treści Formularza oferty), wskazując ich wartość.
8. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o denominacji złotego i ustalona zgodnie z ustawą z dnia
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
9. Cena podana przez Oferenta nie będzie zmieniana i nie będzie podlegała waloryzacji,
10. Sprzedający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Oferentem w innej walucie niż złoty
polski.

X.

Kryteria oceny ofert

1. Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. W kolejnym etapie Sprzedający dokona wyboru jednej konkretnej oferty.
3. kryterium oceny ofert jest cena:
3.1. Cena oferty - waga 100 %

XI.
1.
2.

3.

4.

5.

XII.

Pytania do Ogłoszenia
Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia w tym Wzoru
Umowy.
Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie spraw dotyczących ogłoszenia.
Sprzedający udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do dnia 28.01.2021r. do godz. 09:00
na adres e-mail: wegiel@pge.pl .
Sprzedający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 28.01.2021r. do
godz. 12.00 publikując odpowiedzi na stronie internetowej, w miejscu, w którym zostało
opublikowane Ogłoszenie.
Jeśli na skutek udzielonych odpowiedzi zaistnieje konieczność zmiany Ogłoszenia w tym
Wzoru Umowy, Sprzedający może przesunąć termin składania Ofert. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie Ogłoszenia.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust.
2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Sprzedający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy
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1.

2.

3.
4.

Sprzedający wyznaczy miejsce i termin zawarcia Umowy. Termin ten będzie przypadał w
czasie nie krótszym niż 1 dzień od dnia dokonania wyboru oferty i nie dłuższym niż 15 dni od
tego dnia.
Osoby reprezentujące Oferenta przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Sprzedającego – Wzór Umowy.
W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, Sprzedający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.

XIII. Umowa
1. Umowa zostanie zawarta według odpowiedniego Wzoru Umowy, stanowiący załącznik 1do
niniejszej ogłoszenia .
2. Oferent składając ofertę akceptuje jednocześnie treść Wzoru Umowy. Postanowienia umowy
ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Oferenta. Przyjęcie przez Oferenta
postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
3. Rozliczenia między Sprzedającym a Oferentem będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich (PLN).

XIV. Informacje Poufne
1. Sprzedający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa Sprzedającego. Takie informacje podlegają ochronie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. W przypadku, w którym w postępowaniu Sprzedający będzie przekazywał informacje poufne,
nie zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego. Informacje poufne
zostaną przekazane sprzedającemu w jeden z następujących sposobów:
−

Osobiście w siedzibie Sprzedającego po uprzednim wyznaczeniu przez Sprzedającego
konkretnego miejsca, daty i godziny odbioru.

−

Przez posłańca na adres wskazany przez Oferenta.

3. Przekazanie informacji poufnych sprzedający może uzależnić od dopełnienia przez Oferenta
stosownych formalności (np. podpisanie przez należycie umocowanego przedstawiciela
Oferenta zobowiązania do zachowania poufności).

XV. Postanowienia końcowe
1.

2.
3.
4.

sprzedający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, odstąpić od prowadzenia
postępowania bez dokonywania wyboru oferty, jak również odstąpić od umowy z przyczyn
wskazanych we Wzorze Umowy lub przepisach kodeksu cywilnego.
Sprzedający może w każdym czasie zmienić warunki Ogłoszenia
Każdą zmianę Sprzedający opublikuje na stronie internetowej, w miejscu, w którym
opublikował pierwotne Ogłoszenie.
Zmiana warunków Ogłoszenia nie może być dokonana później niż do dnia 28.01.2021 do
godz. 12.00
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5.

Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr
3 do ogłoszenia.

Załączniki:
Załącznik nr 1. Wzór umowy
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy,
Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna RODO,
Załącznik nr 4: Oświadczenia Oferenta

Załącznik nr 1 Wzór umowy
UMOWA SPRZEDAŻY WĘGLA

zawarta dnia …………………… w Gdańsku, pomiędzy:
Spółką Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku ( 80 – 548) przy ul. Roberta de
Plelo 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365475, NIP
5830004774, REGON 190562236, Kapitał zakładowy: PLN 14.571.900, którą reprezentuje:
- Prezes Zarządu: Pan Radosław Stojek oraz
- Prokurent: Pan Adam Kłos,
zwaną dalej PGE lub Sprzedającym,
a
[…….] reprezentowanym przez: [….]
zwanym dalej Kupującym

Zwanymi dalej łącznie Stronami lub z osobna Stroną.
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______________________________________________
§1
1. Sprzedający oświadcza, że:
1.1. na mocy postanowienia komornika sądowego z dnia 17.12.2020r. przejął na
własność ruchomość w postaci węgla energetycznego 0-50MM o wartości
opałowej wskazanej w dokumentacji postępowania egzekucyjnego jako 5.411
kcal/kg ( 22.508-22.654 kJ/ kg) w ilości 15.442,20 ton ( dalej: Węgiel).
1.2. Węgiel znajduje się na terenie Portu Gdańsk,
2. Kupujący oświadcza, że:
2.1. zapoznał się z stanem Węgla i stan ten akceptuje.
2.2. ma świadomość, iż Węgiel jest surowcem składowanym przez długi okres czasu,
skutkiem czego w obliczu zachodzących procesów degradacji jego ilość,
specyfikacja oraz jakość może znacząco odbiegać od danych wskazanych w §1
ust.2 oraz stan ten w pełni akceptuje i nie będzie z tego tytułu wnosić
jakichkolwiek roszczeń względem Sprzedającego, a w szczególności okoliczność ta
nie wpływa na decyzje i uwarunkowania przemawiające za zawarciem niniejszej
umowy.
3. Węgiel nie jest objęty rękojmią, ani gwarancją.
§2
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Węgiel za kwotę […] za tonę netto
powiększoną o podatek vat w obowiązującej stawce, w szacunkowej ilości na moment
zawarcia umowy wynoszącej 15.442,20 ton, przy czym dokładna ilość Węgla zostanie
ustalona w momencie przeważenia przez PGE ostatniego transportu opuszczającego
teren Portu Gdańsk. PGE przedstawi Kupującemu dokumentację z ważenia każdego
transportu Węgla.
2. Kupujący na podstawie faktury pro-forma lub innego dokumentu księgowego zapłaci
Sprzedającemu jako cenę nabycia równowartość 15.442,20 ton Węgla, w łącznej
kwocie: […] najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. W przypadku nie dokonania
w/w przedpłaty we wskazanym powyżej terminie, PGE będzie uprawnione do
odstąpienia od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
3. Ostateczna kwota ceny sprzedaży zostanie ustalona i rozliczona w terminie 21 dni od
przeważenia przez PGE ostatniego transportu Węgla opuszczającego teren Portu
Gdańsk. W przypadku zaistnienia takiej konieczności zostanie wystawiona korekta
dokumentów rozliczeniowych. W przypadku mniejszej ilości Węgla ostateczna cena
zakupu zostanie zmniejszona, w przypadku większej ilości Węgla, cena zostanie
zwiększona.
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4. Strony uzgadniają, że płatności Kupującego na podstawie niniejszej umowy powinny
być dokonywane w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze
zm.).
5. PGE oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów
ustawy z 08.03.2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych.
§3
1. Kupujący odbierze Węgiel w całości w terminie 60 dni od zawarcia umowy. Przez
odebranie w całości rozumie się opróżnienie placu składowego „do zera”.
2. Szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych transportów Kupujący ustali
każdorazowo z wyprzedzeniem z PGE, z uwzględnieniem organizacji pracy
Sprzedającego.
3. W przypadku nieodebrania Węgla w terminie określonym powyżej, PGE uprawnione
będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 200zł za każdą rozpoczęta dobę, nie
więcej jednak niż do kwoty stanowiącej równowartość 50% wartości przedmiotu
umowy.
4. Koszt załadunku ponosi Sprzedający.
5. Koszt ważenia ponosi Sprzedający.
6. Koszt transportu obciąża Kupującego.
7. Wraz z zawarciem umowy na Kupującego przechodzi obowiązek utrzymywania pieczy
nad Węglem, dozoru oraz konserwacji, w tym gaszenia. PGE wyraża gotowość do
przeprowadzania akcji gaszenia węgla na podstawie odrębnych ofert w tym zakresie.
8. Na mocy niniejszej umowy nie dochodzi do nieodpłatnych i nieekwiwalentnych
świadczeń na rzecz którejkolwiek ze Stron.
9. Kupujący wyraża zgodę na dokonywanie przez PGE potrąceń wzajemnych
wierzytelności.

§4
1. Korespondencja związana z realizacją umowy będzie wysyłana listem poleconym,
przesyłką kurierską na adresy wskazane w komparycji umowy (adresy do doręczeń).
2. W przypadku zmiany adresów do doręczeń wskazanych w ust. 1 powyżej, Strona, której
zmiana ta dotyczy, winna zawiadomić drugą Stronę umowy o takiej zmianie w terminie
7 dni od jej wystąpienia. Do czasu otrzymania takiego zawiadomienia przez drugą
Stronę wszelkie zawiadomienia, powiadomienia lub informacje przekazywane w
związku z wykonywaniem i obowiązywaniem umowy będą uważane za skutecznie
doręczone w razie ich skierowania na dotychczasowe adresy do doręczeń. Zmiana
adresu do doręczeń nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
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3. W przypadku braku odbioru korespondencji nadanej na adres do doręczeń,
korespondencję tą uważa się za doręczoną z upływem okresu awizowania.
§5
1. Strony zobowiązują się:
a) do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst Dz.U. z 2019 r. poz. 1010)
oraz do ochrony danych osobowych Stron, na zasadach określonych w
ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (jedn. tekst Dz.
U. z 2019 r. poz. 1781), w tym zwłaszcza przechowywać wszelkie niepodane
uprzednio przez Stronę do publicznej wiadomości informacje lub dane
dotyczące treści niniejszej Umowy, faktu jej zawarcia, stopnia oraz przebiegu
jej wykonania, jak i wszelkie inne informacje dotyczące bezpośrednio lub
pośrednio Strony oraz podmiotów z nią współpracujących, jak również
dostawców, partnerów oraz klientów, w których posiadanie weszła Strona w
związku z wykonaniem niniejszej Umowy, podczas lub przy okazji współpracy
w ramach niniejszej Umowy, bez względu na formę ich utrwalenia lub
przekazania, choćby nie były one oznaczone jako poufne w żaden sposób lub
choćby przekazane były w formie ustnej, a w szczególności: wszelkie dane i
informacje ekonomiczne, prawne, finansowe, organizacyjne, techniczne lub
technologiczne dotyczące niniejszej Umowy lub Strony, istnienie, treść,
charakter, postęp i przebieg wykonania niniejszej Umowy, jak również
zaangażowanie weń jakichkolwiek podmiotów, w tym fakt prowadzenia
rozmów między Stronami (dalej jako: „Informacje Poufne”) i chronić je przed
ujawnieniem jakiejkolwiek osobie trzeciej przy dołożeniu najwyższej
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej
działalności oraz dostępnych narzędzi i technologii, przy czym w żadnym
razie z nie mniejszą starannością niż Strona dokłada przechowując i chroniąc
przed ujawnieniem własne informacji o podobnym charakterze,
b) do podjęcia wszelkich starań w celu zapewnienia tajemnicy Informacji
Poufnych, w tym do zabezpieczenia środków łączności wykorzystywanych do
odbioru i przekazywania Informacji Poufnych,
c) do przechowywania wszelkich Informacji Poufnych wyrażonych w formie
materialnej (w tym materiały w formie pisemnej, komputerowe nośniki
informacji, filmy oraz nośniki dźwięku), w sposób uniemożliwiający dostęp
do tych Informacji Poufnych przez osoby nieupoważnione oraz
d) wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie dla celów wykonania niniejszej
Umowy.
1.1. Strony mogą ujawnić Informacje Poufne wyłącznie:
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a) Swoim kooperantom, pracownikom i współpracownikom, przy czym jedynie
tym spośród nich i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne w ramach
niniejszej Umowy,
b) innej osobie po uprzednim uzyskaniu zgody Strony, której Informacje Poufne
dotyczą, na piśmie pod rygorem nieważności i dopiero po podpisaniu z taką
osobą umowy, zapewniającej, iż Informacje Poufne traktowane będą w
opisany w niniejszej Umowie sposób,
c) organom administracji publicznej w zakresie wymaganym przez prawo
1.2. Nie będą przez Strony traktowane jako Informacje Poufne informacje, które:
a) w chwili zawarcia niniejszej Umowy były w posiadaniu Stron i nie były objęte
obowiązkiem zachowania ich poufności,
b) zostały przez Strony opracowane w sposób niezależny,
c) zostały przez Strony uzyskane ze źródeł innych niż druga Strona bez
obowiązku zachowania ich w poufności,
d) są dostępne publicznie w momencie otrzymania, albo następnie stały się
informacjami dostępnymi publicznie po ich ujawnieniu, jednakże bez
naruszenia przez Strony postanowień niniejszej Umowy.
1.3. Obowiązek dowiedzenia okoliczności wskazanych w ust. 1.2 powyżej w każdym
wypadku spoczywać będzie na Stronie wywodzącej z tych okoliczności skutki
prawne.
1.4. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym Paragrafie
wiąże Strony przez czas trwania niniejszej Umowy oraz przez 5 lat po jej
wygaśnięciu.
1.5. Strona, która dowie się o ujawnieniu lub próbie ujawnienia Informacji Poufnych
w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiązana jest do
niezwłocznego poinformowania Strony, której Informacje Poufne dotyczą, o
zaistniałym fakcie oraz pełnej współpracy z tą Stroną na rzecz ograniczenia i
usunięcia skutków tego faktu oraz zapobieżenia takim sytuacjom w przyszłości.
1.6. W przypadku przekazania przez jedną Stronę dla realizacji niniejszej Umowy
jakichkolwiek dokumentów, druga Strona zobowiązana jest do ich zwrotu na
żądanie najpóźniej w terminie 5 dni od dnia otrzymania żądania.
1.7. Strony zobowiązują się powstrzymać od publicznej krytyki oraz nie publikować w
jakichkolwiek mediach oświadczeń na temat niniejszej Umowy, niezależnie od
formy i środka przekazu, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Zakaz ten
nie dotyczy sytuacji, w której obowiązek publikacji nakładają na Stronę
obowiązujące przepisy prawa.
1.8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron
postanowień określonych w powyższych ustępach, druga Strona może żądać
naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na zasadach ogólnych przewidzianych
w przepisach prawa.
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§6
1. Sprzedający i Kupujący oświadczają niniejszym, iż są zarejestrowani jako:
Pośredniczący Podmiot Węglowy. Mając na uwadze powyższe oświadczenie,
transakcja sprzedaży nie będzie podlegać obowiązkowi odprowadzenia podatku
akcyzowego.
2. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty zawarcia i realizacji umowy, w tym
ewentualnej zapłaty podatku akcyzowego ponosi Kupujący.
3. Nieważność całości lub części któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie
wpływa na ważność samej umowy. W takiej sytuacji strony zobowiązują się nadać
nieważnemu postanowieniu znaczenie najbardziej zbliżone do jego pierwotnego
znaczenia.
4. Wszelkie spory pomiędzy Stronami powstałe w związku z niniejszą umową będą
rozstrzygane, w okresie obowiązywania niniejszej umowy lub po jej wygaśnięciu lub
rozwiązaniu, przez właściwy rzeczowo sąd w Gdańsku.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.
7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

1.

Załącznik – Klauzula Informacyjna RODO PGE

________________________

________________________
SPRZEDAJĄCY
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________________________
KUPUJĄCY
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Załącznik nr 2: Formularz ofertowy,

FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu dotyczącym wyłonienia oferty na sprzedaż węgla:
Postępowanie nr PGE/PAG/[…….]

SPRZEDAJĄCY:

Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku (80 – 548), ul. Roberta de Plelo 6, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000365475, NIP 5830004774, REGON 190562236, kapitał zakładowy i wpłacony
14.571.900,00 zł

A. DANE OFERENTA:
___________________________________________________________________________________
Osoba upoważniona do reprezentacji Oferenta i podpisująca ofertę:
___________________________________________________________________________________
Oferent
___________________________________________________________________________________
Adres:
___________________________________________________________________________________
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Oferentem:
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Adres e-mail
___________________________________________________________________________________
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby)
Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji umowy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z
dnia
27
kwietnia
2016
roku
w
sprawie
ochrony
osób
fizycznych
w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się
administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnianych.

B. TREŚĆ ZŁOŻONNEJ OFERTY:
Składamy ofertę na kupno węglu, szczegółowo określonym w Ogłoszeniu i we Wzorze
Umowy
CENA OFERTOWA:

a) Niniejszym oferujemy cenę netto (bez VAT) za 1 tonę węgla
________________________________________________________PLN
b) Lączna cena za 15.442,20 ton Węgla założeniu
___________________________________________________PLN
(słownie złotych___________________________________________________________/100).
powiększoną o podatek od towarów i usług zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (VAT) w
kwocie:
_______________________________________________________________________
co stanowi kwotę brutto:
________________________________________________________________PLN
(słownie złotych: ___________________________________________________________/100).
Cena obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu sprzedaży oraz wszelkie koszty
towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Kupującego z tytułu prawidłowego, zgodnego z
obowiązującymi przepisami i terminowego wykonania przedmiotu sprzedaży.
C. OŚWIADCZENIA:
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1) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem w tym Wzorem Umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego według
Wzoru Umowy;
2) osoba upoważniona do kontaktów z Oferentem w sprawach dotyczących zawarcia umowy zostanie
wskazana Oferentowi przy wyborze jego oferty.
E. Oświadczam, że w stosunku do osób, których dane przekazano w ramach niniejszego postępowania
do Port Gdański Eksploatacja S.A. wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane
w art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.).
2. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia
za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dokumenty na podstawie
których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu
Wykonawcy;
2) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty
podpisuje pełnomocnik;
3) oświadczenia Oferenta o spełnianiu wymagań do wzięcia udziału w postępowaniu, o braku podstaw
do wykluczenia z udziału w zamówieniu, w tym w zakresie wydania prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodne z
treścią stanowiącą Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
4) dowód potwierdzający fakt posiadania przez Oferenta statusu Pośredniczącego Podmiotu
Węglowego.

Oferta została złożona na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
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_______________________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna
RODO,

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PORT GDAŃSKI
EKSPLOATACJA S.A.
____________________________________________
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej: RODO) Port Gdański
Eksploatacja S.A informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Gdański Eksploatacja S.A. z

2.
3.

4.

5.

siedzibą w Gdańsku (80-548), ul. Roberta de Plelo 6 ( Polska), wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000365475, NIP: 5830004774, REGON: 190562236 tel. +48 343 63 00; email: mail: pge@pge.pl, (dalej „Administrator)
Administrator przetwarzał będzie następujące kategorie Pani/Pana danych
osobowych: imię, nazwisko, adres email, nr. tel
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora celem
prawidłowego przeprowadzenia postępowania ofertowego na wyłonienie nabywcy
wegla. Dane osobowe będą także przetwarzane w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji,
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w oparciu o art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są zewnętrzni
usługodawcy Administratora oraz Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedziba w
Gdańsku. Dane mogą zostać im udostępnione w celu umożliwienia świadczenia usług
analizy danych, dostarczania technologii informatycznych i powiązanej z nimi
infrastruktury, obsługi klienta, przeprowadzenia audytu, w zakresie w jakim jest to
niezbędne do realizacji celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
wskazanych w pkt 3. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom
uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji
celów wskazanych w pkt 3, a po realizacji tych celów – przez obowiązkowy okres
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6.

7.

8.

9.

przechowywania dokumentacji. Przy ustalaniu okresu przetwarzania danych
osobowych Administrator uwzględnia następujące kryteria: (i) czas obowiązywania
stosunku prawnego z Panią/Panem lub z podmiotem będącym stroną umowy
wskazanej w pkt 3; (ii) wymagania obowiązujących Administratora przepisów prawa;
oraz (iii) interes prawny Administratora (np. obowiązującymi okresami przedawnienia,
sporami sądowymi lub czynnościami wyjaśniającymi organów regulacyjnych).
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania
danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do
ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych
(art. 20 RODO) oraz prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).Jeśli zdecyduje się Pani/Pan
skorzystać z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do
rozpatrzenia wniosku o realizację prawa, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż
w terminie miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania.
Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw o których mowa w
punkcie 6 w następujący sposób:
• pisemnie na adres Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku (80548), ul. Roberta de Plelo 6 ( Polska);
• mailowo na adres: iodo@pge.pl
• telefonicznie pod numerem telefonu: +48 691 981 932
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji celów według
zapisów pkt 3.
___________________________________________
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Załącznik nr 4: Oświadczenia Oferenta
......................................................
(nazwa/firma, adres Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE OFERENTA
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr: [………………………………………..…]
oświadczamy, że:
1) nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*
2) wydano wobec nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wobec czego składamy niżej wymienione dokumenty potwierdzające
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności*:
a) ………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………………
3) Spełniamy / niespełniamy* Warunki wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa
w Dziale VII, ust.1 Ogłoszenia.
4) Istnieją / nie istnieją* podstawy do wykluczenia nas z wzięcia udziału w postepowaniu,
o których mowa w Dziale VII ust.2. Ogłoszenia.
5) Posiadamy / nie posiadamy / Status Pośredniczącego Podmiotu węglowego, na co
przedkładamy jako potwierdzenie:……………………………………………………………………………..
*niepotrzebne skreślić

miejscowość i data

dnia

roku

Podpis osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy lub
posiadających pełnomocnictwo
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