
 
 

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym 

na: 
 

„Naprawa P4 lokomotywy SM42 nr 2456 zgodnie z DSU Płatnika 

dostarczoną przez Zleceniodawcę”  

 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, dwuetapowego, w oparciu 

o zapisy „Regulaminu określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na 

dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach nie objęte 

ustawą Prawo Zamówień Publicznych” oraz umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego 

dokumentację przetargową.  

 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, podobnie jak wszelkie załączniki 

i dokumenty załączone do oferty. Treść oferty musi odpowiadać postanowieniom Wymagań 

Ofertowych. Za opracowanie oferty i jej złożenie nie przysługuje wynagrodzenie. Oferty złożone 

w terminie nie podlegają zwrotowi. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

Koperty wraz z ich zawartością powinny być oznaczone zgodnie z wymogami ofertowymi. 

Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 04 marca 2021 r. 

godz. 12:00 w formie pisemnej na adres e-mail: przetargi@jswlogistics.pl lub do osób wyznaczonych 

w Wymaganiach Ofertowych. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice 

ul. Ignacego Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2021 roku do godz. 09:00 

 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice 

ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sala konferencyjna pokój nr 219  w dniu 12 marca 2021 roku o godz. 

09:15. W pierwszym etapie postępowania nastąpi otwarcie ofert i odbędzie się ono na posiedzeniu 

jawnym komisji. Następnie na części niejawnej posiedzenia komisja przystąpi do sprawdzenia 

złożonych ofert pod kątem spełnienia warunków udziału w postepowaniu.  

W związku z trybem przyjętym przez Zleceniodawcę, w drugim etapie postępowania przewiduje się 

przeprowadzenie negocjacji z Oferentami, których Oferty nie został odrzucone i tym samym zostali 

zakwalifikowani do drugiego etapu. O terminie przeprowadzania negocjacji Zamawiający poinformuje 

Oferentów niezwłocznie po zakończeniu sprawdzania ofert. Nieobecność osób upoważnionych do 

reprezentowania Oferenta powoduje, że oferta złożona w pierwszym etapie traktowana jest jako 

ostateczna.  

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

   Grzegorz Biernat 

 

 


