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Załącznik nr 2                                                                                                     

…......................................                                                    

    Pieczątka firmowa 
     z NIP wykonawcy     

FORMULARZ OFERTOWY 

na  realizację zamówienia  publicznego  

„Dostawę energii elektrycznej w 2017/2018 roku na potrzeby Gminy Koniecpol  

i jej jednostek organizacyjnych”  

UWAGA: proszę podać numer faksu lub adres email: ……………………………………….….. na który 

Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym 

postępowaniem po otwarciu ofert. 

Ja/My………………………………………………………………………………………………………………………. 

jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e firmy/firm*:………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy/firm*:……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

* w przypadku składania ofert indywidualnej (przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie nazwę 

firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania ofert wspólnej – należy podać 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

1. Cena energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego zgodnie ze Szczegółowym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ  

 

Cena 

jednostkowa 

netto za energię 

elektryczną 

czynna 

całodobową w 

zł/MWh w 

okresie 

obowiązywania 

umowy 

Szacunkowe 

łączne 

zapotrzebowanie 

energii w okresie 

obowiązywania 

umowy w MWh 

Cena oferty netto 

w zł 

(poz. 1 x poz.2) 

VAT w % 

Cena oferty brutto w 

zł 

(poz. 3 x poz.4) 

1 2 3 4 5 

Taryfa C11 

 
Całodobowo  

21,176 
   

Taryfa C12a 

 
Szczyt 

55,024 
   

 
Poza szczytem 

86,249 
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Taryfa C12b 

 
Strefa dzienna 

159,332 
   

 
Strefa nocna 

311,590 
   

Taryfa C21 

 
Całodobowo 

34,178 
   

Taryfa G11 

 
Całodobowo 

2,470 
   

Łączna cena brutto taryf C11+C12a+C12b+C21+G11  

*Cena powinna być podana w formacie 0,00 zł. tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

** Podatek Vat powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty 

przepisami prawa. 

2. Cena energii elektrycznej (obrót)*: 

Wartość netto: ………………………………………zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………..złotych) 

Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki.** 

(słownie: ……………………………………………………………………………...złotych) 

 

Wartość brutto: …………………………………......zł*** 

(słownie ………………………………………………………………………………złotych) 

 

* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty 

przepisami prawa. 

*** Cena brutto stanowi cenę netto powiększona o podatek VAT. 

3. Cena oferty w ust. 2 jest obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w Formularzu 
ofertowym oraz wartości zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

4. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. z tym że sprzedaż 
rozpocznie się od dnia wejścia w życie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, tj. nie 
wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w tej Umowie. 

 

5. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 MWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w 
formularzu ofertowym będzie podlegała zmianie tylko  w przypadku ustawowej zmiany 
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

 

6. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 MWh brutto podana w formularzu będzie podlegała 
zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie 
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

 

7. Oświadczamy, że mamy zawartą obowiązującą umowę dystrybucyjną (tzw. Generalną Umowę 
Dystrybucyjną) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej 
za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego w okresie wykonania 
zamówienia.  

 
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
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9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi 
określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

 

10. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (30 dni). 

 

11. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 
do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich 
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

12. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na 
dzień składania oferty. 

 

13.  Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za wykonanie 
zobowiązań umowy jest/są: 

 

1) ……………………………….. tel. kontaktowy, faks/e-mail: ……………..……… zakres odpowiedzialności  

……………………………….………………………... 

2) …………………………….. tel. kontaktowy, faks/e-mail: ……………………… zakres odpowiedzialności 

………………………………………………….……… 

 

14. Oferta została złożona na ….. stronach. 
 
15. Do oferty  dołączono: 
      …………………………………….. 
      …………………………………….. 
      …………………………………….. 
      …………………………………….. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
    …………………………………………………… 

    ………………………………………………….. 

       ………………dnia………….2017r. 

 

 

                                                             

  


