
 
JSW Szkolenie i Górnictwo Spółka z o.o. 

44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4  

tel.: +48 32 756 1620, 32 756 1621 

jswsig@jswsig.pl 

 

 

KRS: 0000498471, Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy KRS, Gliwice, ul. Powstańców 

Warszawy 23, NIP 6332232554, Kapitał zakładowy: 50.000 zł, Kapitał wpłacony:  

50.000 zł, REGON:  243490830 

 

 

 

UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

W wyniku licznych zapytań od potencjalnych Wykonawców, Zamawiający postanawia 

uszczegółowić przedmiot zamówienia oraz wydłużyć okres złożenia oferty. Pozostałe elementy 

oferty nie ulegają zmianie. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. 

ul. Węglowa 4 

44-268 Jastrzębie-Zdrój 

NIP: 633-22-32-554 

Tel./fax (32) 756 16 20 

www.jswsig.pl 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań psychiatrycznych osób ubiegających się lub posiadających 

pozwolenia na nabywanie bądź przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

(badania psychiatryczce przeprowadzone zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2003 r.)  

w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego (tj. Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa 1) – około dziesięć osób 

tygodniowo, badanych w trakcie jednego dnia roboczego.  

Proponowany termin realizacji badań : 10.01.2023r. – 31.12.2023r. 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Od Wykonawcy oczekujemy przedstawienia oferty dotyczącej przeprowadzenia badań. Oferta powinna zawierać: 

1) Proponowaną cenę (brutto i netto) wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1.   

Cena ofertowa wyrażona w PLN jest ceną uwzgledniającą wysokość kwoty za 1 zbadaną osobę. Cena 

musi uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu zleconej usługi oraz zgodnie z 

wymogami  realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Szczegółowe informacje na temat uprawnień osoby przeprowadzającej badania.  

3) Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS albo Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej (dotyczy firm). 

4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 2. 

IV. Sposób i termin składania ofert :  

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie oferty drogą elektroniczną na adres jswsig@jswsig.pl do dnia 

09.01.2023r. do godz. 12.00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny. 

http://www.jswsig.pl/

