
 
 

 

 

 
Numer postępowania: PGE Ekoserwis 35/ZC/2020 – Zapytanie Cenowe      
 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Nazwa postępowania: Kompleksowa usługa logistyczna - transport gipsu z EL. Bełchatów, 
magazynowanie i załadunek gipsu na statek w Gdańsku lub Gdyni. 

 
I. INFORMACJE WSTĘPNE 
 
 

1. Zamawiający: PGE Ekoserwis sp. z o.o., Pl. Staszica 30, 50 – 222 Wrocław 

2. Adres do korespondencji: PGE Ekoserwis sp. z o.o., ul. Podmiejska 119a, 44-207 Rybnik  

3. Tryb postępowania zakupowego: Zapytanie o cenę. 

4. Podstawy prowadzonego postępowania: Procedura Zakupowa PGE Ekoserwis 124001/A,                             

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych i Dobre Praktyki Zakupowe 

 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa logistyczna – transport gipsu z EL. Bełchatów, 
magazynowanie i załadunek gipsu na statek w Gdańsku lub Gdyni: 

a. odbiór gipsu z EL. Bełchatów, ciągniki z naczepami samowyładowczymi 
b. transport gipsu z EL. Bełchatów do Gdańska lub Gdyni 
c. rozładunek i magazynowanie gipsu na czystym betonowym placu w porcie Gdańsk lub Gdynia – 

45 dniowy okres wolny od opłat za składowanie 
d. załadunek gipsu na statek 3 do 12 tyś. Mg. 
e. kompleksowa spedycja lądowa i morska 

2. Orientacyjna ilość: 42 000 Mg 
3. Ilość miesięczna do transportu, magazynowania i załadunku: w zależności od potrzeb klienta 

(orientacyjnie, miesięcznie jeden transport 10 000 Mg)  
4. Sprzęt transportowy i załadunkowy Wykonawcy: 

a. ciągniki z naczepami samowyładowczymi 
b. żuraw portowy przystosowany do załadunku materiałów sypkich 
c. ładowarka kołowa do pryzmowania 

5. Jakość świadczonej usługi 
a. konieczność utrzymania gipsu w czystości (gips ładowany u wytwórcy jest czysty nie posiada 

żadnych wtrąceń i zanieczyszczeń, w takim stanie musi być załadowany na statek). Klient 
dokonuje protokólarnego odbioru ładunku, zawsze kontroluje czystość załadowanego materiału. 

b. zamawiający zastrzega sobie prawo audytowania czystości magazynu przejściowego 
składowania gipsu. 
 

Miejsca odbioru gipsu: 

1. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Rogowiec ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 

2. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Góra Kamieńsk 
 
III. TERMIN WYKONANIA  
 
lipiec 2020 - grudzień 2020 
 
IV. WADIUM  
 
Bez wniesienia. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW; PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
 

1. W postępowaniu zakupowym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania.  

2. Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli: 

1) nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia, 

2) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania zakupowego, 

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu, które jest 

zawarte w formularzu ofertowym  

4. Dostawca gwarantuje brak wzrostu cen w okresie obowiązywania zlecenia. 

5. Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu. 

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
W formularzu ofertowym należy podać: 
 

1. Termin płatności  
2. Termin realizacji od złożenia zamówienia 
3. Cena netto kompleksowej usługi logistycznej 1 Mg gipsu: 

a. odbiór gipsu z EL. Bełchatów, ciągniki z naczepami samowyładowczymi 
b. transport gipsu z EL. Bełchatów do Gdańska lub Gdyni 
c. rozładunek i magazynowanie gipsu na czystym betonowym placu w porcie Gdańsk lub Gdynia – 

45 dniowy okres wolny od opłat za składowanie 
d. załadunek gipsu na statek 3 do 12 tyś. Mg. 
e. kompleksowa spedycja lądowa i morska 

 
 
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
Cena netto za 1 Mg przetransportowanego, zmagazynowanego i załadowanego na statek gipsu. 
 
VIII. OPIS SPOSÓBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej e-mail. Wszelkie zapytania, wnioski, dokumenty oraz inne dokumenty, w tym ofertę należy kierować 

na adres e-mail: Adrian.Michalski@gkpge.pl i Piotr.Hercog@gkpge.pl 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adresy e-mail: Adrian.Michalski@gkpge.pl i 

Piotr.Hercog@gkpge.pl 

w terminie do dnia 02.07.2020 r. do godziny 12:00 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Dostawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania oferty. 
 
XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT 
 
Kryterium oceny ofert: najniższa cena jednostkowa 
 
XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Nie dotyczy. 

mailto:Adrian.Michalski@gkpge.pl
mailto:Piotr.Hercog@gkpge.pl
mailto:Adrian.Michalski@gkpge.pl
mailto:Piotr.Hercog@gkpge.pl
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XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 
 
Nie dotyczy. 
 
XIV. DODATKOWE INFORMACJE 
 
Przysyłając ofertę Dostawca oświadcza że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla 

Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE i Dobre Praktyki Zakupowe (zamieszczonym na stronie 

internetowej  Spółki PGE Ekoserwis www.pgeekoserwis.pl  w  zakładce : „Nasze Standardy/Kodeks Etyki - 

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych”). W przypadku wyboru Oferty ostatecznej zapewnia,                          

że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień 

wyżej wymienionych dokumentów. 

Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby  pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy 

pomocy których będzie świadczyć dostawy przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgeekoserwis.pl/
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2.  FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

    
 

pieczęć Wykonawcy 

  

 
PGE Ekoserwis sp. z o.o. 

Pl. Staszica 30  
50 – 222 Wrocław 

Adres do korespondencji 
ul. Podmiejska 119a 

44-207 Rybnik 

 

OFERTA 

I. OFERTĘ składa: 

 

 Nazwa i adres Wykonawcy/ów, KRS, NIP, REGON 

Wykonawca1  

 
II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (w sprawie niniejszej Oferty) 

 

Imię i nazwisko:  

Telefon:  

e-mail:  

 
III. OFERTA WYKONAWCY 
 

1. My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy nie podlegamy wykluczeniu na podstawie 

rozdziału V pkt 2 SIWZ.  

2. Oferujemy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, wykonanie przedmiotu zamówienia 

tj.: „Kompleksowa usługa logistyczna - transport gipsu z EL. Bełchatów, magazynowanie  

i załadunek gipsu na statek w Gdańsku lub Gdyni.”  Nr postępowania PGE Ekoserwis 

35/ZC/2020, za cenę: 
 

                                                 
1 W przypadku konsorcjum należy wpisać wszystkich wykonawców oraz wskazać lidera. 
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 Kompleksowa usługa logistyczna: 
a. odbiór gipsu z EL. Bełchatów, ciągniki z naczepami samowyładowczymi 
b. transport gipsu z EL. Bełchatów do Gdańska lub Gdyni 
c. rozładunek i magazynowanie gipsu na czystym betonowym placu w porcie 

Gdańsk lub Gdynia – 45 dniowy okres wolny od opłat za składowanie 
d. załadunek gipsu na statek 3 do 12 tyś. Mg. 
e. kompleksowa spedycja lądowa i morska 

cena jednostkowa netto za kompleksową usługę dotyczącą 1 Mg gipsu  - …………………….. 

 Termin realizacji od złożenia zamówienia - …………………….. 

 Termin płatności - ………………………. 

 
3. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami                                        

i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla 

Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE (zamieszczonym na stronie internetowej  Spółki PGE 

Ekoserwis www.pgeekoserwis.pl  w  zakładce : „Nasze Standardy/Kodeks Etyki - Kodeks 

Postępowania dla Partnerów Biznesowych”). W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej 

zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. 

Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, 

podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi/ dostawy/ roboty 

budowlane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów. 

5. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania zamówienia. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania 

Ofert. 

7. Oświadczamy, iż zachowamy poufność danych uzyskanych w toku postępowania zakupowego. 

8. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach 4, 5 Oferty stanowią informacje wyłącznie do 

użytku Zamawiającego. 

9. Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym                                            

z 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 (dalej 

„Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej: www.gkpge.pl/bip/przetargi. 

10. Zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych                           

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające                             

z  obowiązujących  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych oraz przepisów Rozporządzenia 

 

 

 

 

 

http://www.gkpge.pl/bip/przetargi
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło 

prawa osób, których dane dotyczą,  

11. Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać 

podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,  

12. Dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz                    

w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o  ochronie danych osobowych                           

i przepisów RODO.  

13. Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w  celach związanych 

z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr PGE Ekoserwis 35/ZC/2020.   

14. Do niniejszej oferty są dołączone następujące załączniki: 

 

 
 
 
 
 

.............................., dn. .........................                                                                ................................................................................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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