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Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym 

na: 

„Przewozu osób (pracowników Zamawiającego oraz osób wykonujących usługi na jego 

rzecz) na okres 12 (dwunastu) miesięcy” 

 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, dwuetapowego, 

w oparciu o zapisy „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w JSW 

Logistics Sp. z o.o. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych” oraz umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego dokumentację 

przetargową.  

 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem lub drukiem czytelnym i trwałym, 

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 08.02.2023 r. 

do godz. 1200 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 15.02.2023 r. roku do godz. 900. 

 

Oferta może być złożona w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) na adres poczty 

elektronicznej: sekretariat@jswlogistics.pl, jako skan oferty sporządzonej uprzednio 

w formie pisemnej i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formacie: 

.PDF. Zamawiający wymaga aby plik/pliki z Ofertą były zabezpieczone hasłem celem 

zachowania tajności i nienaruszalności oferty do dnia i godziny jej otwarcia, 

tj. do 15.02.2023 r. , godz. 1000. Hasło do otwarcia oferty powinno zostać przekazane przez 

Oferenta (osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@jswlogistics.pl) w oknie 

czasowym przypadającym po terminie składania Ofert, tj. w dniu 15.02.2023 r. pomiędzy 

godziną 900 a 1000. Brak przekazania hasła w wyznaczonym oknie czasowym będzie 

skutkował odrzuceniem oferty z powodu braku możliwości zapoznania się z nią. 

 

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

ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, pokój nr 220 w dniu 15.02.2023 r. o godz. 1000.  

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.  

Drugi etap polega na negocjacjach z Oferentami dopuszczonymi do udziału w drugim etapie 

postępowania, w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków dla Zamawiającego. Oferenci 
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otrzymają drogą elektroniczną (e-mail) informację o dopuszczeniu do drugiego etapu wraz 

z Formularzem Ofertowym z negocjacji. Dla zachowania tajności i poufności ofert oraz 

przejrzystości postępowania Oferent składa Formularz Ofertowy z negocjacji w taki sam 

sposób jak ofertę w pierwszym etapie postępowania. Nie ma konieczności składania kolejny 

raz kompletnej dokumentacji, w drugim etapie Oferent składa wyłącznie Formularz Ofertowy 

z negocjacji. Brak złożenia oferty w drugim etapie powoduje, że do ostatecznych wyliczeń 

Zamawiający przyjmie warunki zaproponowane w Formularzu Ofertowym z pierwszego etapu. 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Andrzej Zasucha 

 

 

 

 


