OGŁOSZENIE
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu poza przetargowym dotyczącym:

sprzedaży palet drewnianych używanych
wymiar: 800 x 1200
ilość 6000 szt.
I. Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Cechowni LW ,,Bogdanka” S.A. w dniu 06-08-2020.
II. Przedmiotowe palety można oglądać w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 05-08-2020 w godzinach 07.00 – 13.00,
po uprzednim ustaleniu terminu wizyty: Sekcja Magazynów - tel. 81 462-56-45 lub Dział Inwentaryzacji - tel. 81 462-55-89.
III. Opis kryteriów, którymi Sprzedający będzie się kierował przy wyborze oferty - CENA 100%

IV. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej papierowej.
2. Zapisane strony oferty muszą być podpisane przez kupującego lub osobę przez niego upoważnioną / w takim przypadku należy
dołączyć pełnomocnictwo /.
3. Oferty winny być złożone w oryginale.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółki LWB S.A. w pokoju nr 4 lub przesłać drogą pocztową na adres:

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., BOGDANKA, 21-013 Puchaczów, Siedziba Zarządu pok. 4
w terminie do dnia 06 -08-2020 r do godziny 9:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem SPRZEDAŻ PALET,
lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: jzawrotniak@lw.com.pl oraz jkubicki@lw.com.pl.
V. Odbiór przedmiotu postępowania oraz płatność – dotyczy oferty wygrywającej:
Przedpłata – 100% na konto Sprzedającego, dopuszcza się płatności częściowe.
Odbiór – w terminie do 30 dni od daty wpływu środków na konto Sprzedającego po wcześniejszym ustaleniu z osobami odpowiedzialnymi
merytorycznie za przedmiotowe postępowanie.
VI. Wymagania pozostałe – dotyczy ofert składanych przez spółki lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.
1. Oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodnie z zasadą reprezentacji,
tj. odpowiednio:
a) osoby uprawnione do reprezentacji wymienione w aktualnym odpisie z KRS,
b) osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub wszystkich wspólników spółki cywilnej (w przypadku ofert składanych przez spółki cywilne),
c) pełnomocnika wymienionego w pisemnym pełnomocnictwie załączonym do oferty, podpisanym przez osoby uprawnione do
reprezentowania oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji.
2. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
VII. Przesłanki odrzucenia ofert i wykluczenia Oferentów
1. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
b) które zostały złożone przez oferenta spoza obszaru Unii Europejskiej;
c) nie podpisane przez oferenta, zgodnie z zasadami jego reprezentacji;
d) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści.
Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty (w tym przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami), jak też
unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn - bez jakichkolwiek negatywnych skutków dla
Zamawiającego. Oferentom nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Sprzedającego co do wyboru oferty. Sprzedającemu
przysługuje prawo nieujawniania liczby i nazw oferentów biorących udział w postępowaniu.
Oferty obowiązują 100 dni od terminu ich składania.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela:
Sekcja Magazynów - tel. 81 462-56-45 oraz Dział Inwentaryzacji - tel. 81 462-55-89.
Informacje na temat składania, otwarcia ofert oraz ewentualnych negocjacji: tel. 81 462-50-75

