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Załącznik nr 2 
do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla 58 obiektów 
oświetlenia ulicznego oraz 16 budynków użyteczności publicznej Gminy Koniecpol 
 
 

Zamawiający: 
Gmina Koniecpol 
ul. Chrząstowska 6a 
42-230 Koniecpol 

 
 
 
............................................... 
 ( pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
 
 
Nazwa  Wykonawcy:  .............................................................................................................. 

Adres: ........................................................................................................................................ 

NIP: ........................................................................................................................................... 

REGON: .................................................................................................................................... 

tel. / fax: ..................................................................................................................................... 

 

 

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na: sprzedaż energii elektrycznej dla 58 obiektów oświetlenia ulicznego i 16 budynków 

użyteczności publicznej Gminy Koniecpol. 

 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) i postawione w niej wymagania oraz warunki zawarcia umowy przyjmujemy bez 
zastrzeżeń. 

2. Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem stawek 
przedstawionych w tabelach nr 1 i 2 (ceny wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku):  
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Tabela nr 1. Cennik energii elektrycznej 
 

 

Grupa 
taryfowa Strefa Cena netto    

1 MWh [zł] Słownie cena netto 1 MWh [zł] Stawka 
VAT 

Cena brutto 1 
MWh [zł] Słownie cena brutto 1 MWh [zł] 

C11 całodobowo      

C21 całodobowo 
          

szczyt 
          

C12a 
poza szczytem 

          

szczyt 
     

C12b 
poza szczytem 

     

G11 całodobowo 
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Tabela nr 2. Wysokość opłaty stałej handlowej w ujęciu miesięcznym 
 
 

Grupa taryfowa Opłata stała 
netto [zł] Słownie opłata stała netto [zł] Stawka 

VAT 
Opłata stała 
brutto  [zł] Słownie opłata stała brutto [zł] 

C11 
          

C21 
          

C12a 
          

C12b 
     

G11 
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3. Wynagrodzenie powyższe zawiera wszelkie koszty, opłaty i należności, związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami 
wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści SIWZ i załączonych do nich 
dokumentów. 

4. Przedmiot zamówienia realizować będziemy w okresie od 1.05.2015 r. do 30.04.2016 r.  
5. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik  

3 do SIWZ.  
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni  

od ostatecznego terminu składania ofert. 
7. Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot umowy posiada wszelkie niezbędne 

dopuszczenia do obrotu wymagane w Polsce. 
8. Oświadczamy, iż oferta zawiera 4 kolejno ponumerowane strony.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ....................................                                         ................................................................ 
                  miejscowość i data                  podpis (upełnomocniony przedstawiciel)  


