
OGŁOSZENIE 
 
W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; 
zwana dalej: „Ustawą Nowelizującą”) JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu 
(zwana dalej: „JSW KOKS S.A.” lub „Zamawiającym”) zaprasza do składania 
ofert na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, w rozumieniu art. 3281 oraz 3283 
Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu wynikającym z treści Ustawy 
Nowelizującej. 
 

 
I. Dane Zamawiającego. 

 
JSW KOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. Pawliczka 1, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000445684, o nadanym NIP: 9541026027 oraz REGON: 272929765, o kapitale 
zakładowym w wysokości 994.055.470,00 zł (w całości wpłaconym), której 
dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
tel.: 32 757 4305, fax: 32 416 42 40 
e-mail: rwozniak@jswkoks.pl 
 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest powierzenie przez Zamawiającego wybranemu 
oferentowi, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 89) jest uprawniony do 
prowadzenia rachunków papierów wartościowych, opracowania, przygotowania oraz 
prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy dla JSW KOKS S.A., z uwzględnieniem norm 
wynikających z Ustawy Nowelizującej, w tym zmian które zostały dokonane w 
ramach Kodeksu spółek handlowych. Wybrany oferent zobowiązany będzie do 
uwzględnienia, w ramach świadczonej usługi, wszelkich ewentualnych zmian stanu 
prawnego, w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy. Zamawiający 
sygnalizuje, że według aktualnego stanu księga akcyjna JSW KOKS S.A. jest 
prowadzona na bieżąco i liczy 219 akcjonariuszy posiadających akcje imienne. 

 
 
III. Oferta. 

 
1. Oferta powinna zawierać: 

A. firmę oferenta, wraz ze wskazaniem jego numerów NIP oraz KRS, adresu, 
numeru telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego, 

B. dokumenty potwierdzające, że oferent jest uprawniony do prowadzenia 
rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 89), 
wraz z referencjami potwierdzającymi jego doświadczenie w przedmiotowym 
zakresie, 

C. wskazanie imion i nazwisk osób, które będą realizować umowę ze strony 
oferenta, wraz z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych oraz 
doświadczeniu, 

D. określenie terminu w którym oferent zrealizuje prace, w tym przygotuje dla 
Zamawiającego dokumentację niezbędną dla wdrożenia Rejestru 
Akcjonariuszy, 

E. proponowany harmonogram prac, 
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F. proponowaną treść umowy, która przewidywać będzie że jest ona zawierana 
na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron, 
z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż 3 miesiące, 

G. opis rozwiązań, które oferent zamierza wykorzystać w ramach świadczonych 
usług, 

H. określenie wysokości oczekiwanego wynagrodzenie netto za świadczone 
usługi, podanego w złotówkach, wraz z określeniem oczekiwanego terminu 
płatności; 

I. okres związania ofertą nie krótszy niż 31 lipca 2020 r., 
J. oświadczenie oferenta, iż jest czynnym podatnikiem VAT, 
K. listę dokumentów niezbędnych oferentowi do prowadzenia Rejestru 

Akcjonariuszy, 
L. oświadczenie oferenta o niezaleganiu w płatnościach na rzecz podmiotów 

publicznych lub prywatnych, 
M. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do oferenta nie otwarto 

postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, 
a także że nie zagraża mu niewypłacalność, 

N. oświadczenie potwierdzające, że oferent akceptuje wszystkie reguły oraz 
postanowienia ujęte w ramach niniejszego ogłoszenia, 

O. oświadczenie potwierdzające, że oferent akceptuje udostępnienie oferty 
tak członkom organów JSW KOKS S.A., jak i Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
S.A. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju oraz członkom jej organów 
korporacyjnych, 

P. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych 
osobowych, dla celów przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego. 

Q. oświadczenie oferenta, że został poinformowany o adresie siedziby 
administratora danych, którym jest JSW KOKS S.A., celu przetwarzania 
danych oraz o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

R. zgodę na podpisanie umowy warunkowej, tzn. takiej która wejdzie w życie 
w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie JSW KOKS S.A. uchwały 
dotyczącej wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy dla JSW 
KOKS S.A., przy uwzględnieniu nowej treści art. 3281 § 5 Kodeksu spółek 
handlowych. 

2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim, bez dopisków lub 
skreśleń, być zawarta na kolejno ponumerowanych stronach i podpisana przez 
osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu 
oferenta. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, odpis pełnomocnictwa 
winien być załączony do składanej oferty. 

3. Wszelkie dokumenty załączane do oferty, jeśli nie stanowią oryginałów, powinny 
być przedkładane w kopiach uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem przez 
osobę lub osoby podpisujące ofertę w imieniu oferenta. 

4. Oferty, które nie będą spełniać wymogów sformułowanych w niniejszym punkcie nie 
będą podlegać rozpoznaniu w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku 
wzywania oferentów do uzupełnienia braków formalnych występujących w ramach 
otrzymanych ofert. 
 
 

IV. Warunki płatności. 
 
Wynagrodzenie za świadczone usługi będzie stałe i będzie miało ryczałtowy 
charakter, obejmując sobą wszelkie czynności oraz usługi, które są niezbędne dla 
prawidłowego prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy. Wynagrodzenie to zostanie 
zapłacone w całości po uruchomieniu oraz rozpoczęciu korzystania z 
elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, tj. będzie płatne począwszy od 1 stycznia 
2021 r. Płatności za każdy rok prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy zostaną 
rozłożone na równych 6 rat. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na rachunek 



bankowy wykonawcy, który zostanie wskazany w treści wystawionej przez niego 
faktury VAT. 

 
 
V. Miejsce i termin składania ofert. 

 
1. Oferta powinna być złożona w formie papierowej, w jednym egzemplarzu, 

w zamkniętej kopercie na adres spółki JSW KOKS S.A., 41-800 Zabrze, 
ul. Pawliczka 1, Budynek „B” pok. nr 2 ,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 
lutego 2020 r. do godz. 12:00. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Oferta na 
prowadzenie rejestru akcjonariuszy – NIE OTWIERAĆ”. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesyłanych 
pocztą, a nie składanych bezpośrednio, będą one podlegać rozpoznaniu 
w postępowaniu o ile wpłyną do JSW KOKS S.A. przed upływem wskazanego 
powyżej terminu ich składania, tj. przed wskazaną godziną. 

3. W terminie do dnia 31 marca 2020 r. Zarząd JSW KOKS S.A. dokona wyboru 
Wykonawcy albo Wykonawców, których kandydatury przedstawi Walnemu 
Zgromadzeniu, celem dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia 
Rejestru Akcjonariuszy. 
 
 

VI. Informacje dodatkowe. 
 

1. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu na rzecz oferentów jakichkolwiek kosztów lub 
wydatków związanych z udziałem w niniejszym postępowaniu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zakończenia 
postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie. Złożenie oferty jest 
równoznaczne z akceptacją takiego stanu rzeczy, wobec czego oferentom nie będą 
przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec JSW KOKS S.A., związane ze 
skorzystaniem przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych 
w poprzedzającym zdaniu. 

3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego 
(art. 66 i następne Kodeksu cywilnego), lecz zaproszenie do ich składania przez 
potencjalnych oferentów; w związku z tym otrzymanie przez JSW KOKS S.A. oferty 
nie skutkuje zawarciem umowy. Ustala się, iż brak odpowiedzi na złożoną 
w postępowaniu ofertę nie może być uznany za przyjęcie takiej oferty, gdyż 
zawarcie umowy nastąpi dopiero w przypadku wyboru przez Walne Zgromadzenie 
JSW KOKS S.A. jednej spośród otrzymanych ofert oraz wynegocjowaniu całej treści 
pisemnej umowy, która będzie wiązać wybranego oferenta (wykonawcę) 
z Zamawiającym.  

4. Oferent zobowiązuje się wobec JSW KOKS S.A. do zachowania w tajemnicy 
wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy lub 
przeprowadzonym postępowaniem. 

5. W każdym przypadku za: 
a) chwilę zawarcia przez strony umowy przyjmuje się dzień podpisania przez 

obie strony umowy w przedmiocie wykonania zamówienia, 
b) miejsce zawarcia przez strony umowy przyjmuje się siedzibę Zamawiającego. 

6. Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem i poinformuje drogą mailową 
na wskazany w ofercie adres o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej, 
rozpoczynając proces negocjowania treści ostatecznej umowy. 

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty zarekomendowanej Zarządowi Spółki 
JSW KOKS S.A. są cena, dostępność świadczonych usług oraz doświadczenie                          
w prowadzeniu ewidencji akcjonariuszy oraz obrotu akcjami. Jeżeli 
najkorzystniejsze oferty będą zawierać taką samą cenę, zamawiający przeprowadzi 
negocjacje z oferentami, którzy je złożyli. 



8. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym 
oferentem w toku postępowania. W przedmiotowym zakresie Zamawiający jest 
uprawniony, nie zaś zobowiązany, do przeprowadzenia takich negocjacji, których 
ewentualne podjęcie i określenie ich zakresu leży w całości w jego gestii. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych 
ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli 
się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego 
zamówienia. 

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę JSW KOKS S.A. z siedzibą  
w Zabrzu przy ul. Pawliczka 1, kod pocztowy: 41-800, w celu przeprowadzenia 
niniejszego postępowania ofertowego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym 
podmiotom z wyjątkiem wskazanych w pkt III ust 1 pkt O. Oferentowi przysługuje 
prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Podanie danych 
jest dobrowolne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
uczestnictwa w niniejszym postępowaniu. 

11. Wszelkich dodatkowych informacji ogólnych udzielają: 
 Romuald Woźniak, tel.: 32 416 43 05. 


