
ZAŁACZNIK NR 9 DO SIWZ 

 

Pieczęć adresowa Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY  

NAZWA WYKONAWCY ………………………………………………………………………………………….. 

ADRES WYKONAWCY ……………………………………………………………………………………………. 

Telefon/fax…………………………………………………………………. 

NIP……………………………………………………………………………… 

REGON……………………………………………………………………….. 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu 

Wodociągów i kanalizacji w Paczkowie” składamy niniejszą ofertę: 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

1. Cena oferty – zakup energii elektrycznej: 

GRUPA 
TARYFOWA 

 Szacunkowe 
zużycie energii w 
okresie trwania 

umowy. 

CENA 
JEDNOSTKOWA 

NETTO ZA 1 
MWh* 

ŁACZNA CENA 
NETTO* 

(C*D) 

  MWh zł zł 

A B C D E 

C-11 CAŁODOBOWO 55,23   

C-22A SZCZYT 150,59   

POZASZCZYT 435,34   

B-22 
 

SZCZYT 105,25   

POZASZCZYT 253,29   

 

SUMA 
(łączna wartość z 
kolumny E) 

 

 

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

Cena oferty stanowi suma wartości netto z tabeli E 

Cena netto oferty :…………………………………………… zł  

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

plus należny podatek VAT  



Cena brutto oferty : …………………………………………zł  

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

2. Termin realizacji zamówienia – od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.  

3. Oświadczam, że cena oferty podana w pkt. 1 jest ceną faktyczną na dzień składania ofert. 

4. Oświadczam , że ceny jednostkowe netto za 1 MWh podane w niniejszym formularzu będą 

podlegały zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej 

podatkiem akcyzowym.   

5. Oświadczam ,że zapoznałem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem 

informacje i wyjaśnienia konieczne do przygotowania oferty.  

6. Oświadczam, ze oferowany prze ze mnie przedmiot zamówienia jest zgodny z wszystkimi 

wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji.  

7. Oświadczam , że zdobyłem wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania 

oferty oraz wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, 

oraz akceptuję warunki określone w postępowaniu.  

8. Oświadczam, że oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki 

związane z realizacją zamówienia, z którymi się zapoznałem i obejmuje cały zakres rzeczowy 

zamówienia. 

9. Oświadczam , że akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiące załącznik 

nr 2 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

ich warunkach w miejscu i terminie określonym przez Zmawiającego.  

10. Oświadczam, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na 

dzień składania oferty.  

11. Oświadczam, że uważam się związany niniejsza ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

12. Oświadczam, że na dzień składania ofert posiadam zawartą obowiązującą umowę z lokalnym 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. na podstawie, której można 

prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego 

Operatora Sieci Dystrybucyjnej do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w 

załączniku nr 1 SIWZ. 

13. Zastrzegam jednocześnie, ze informacje zawarte na stronach oferty od……do…….stanowią 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

Do oferty dołączam dokumenty wymagane zgodnie z wykazem dokumentów i oświadczeń 

wymaganych od Wykonawców.  

Oferta składa się z ………………………..kolejno ponumerowanych i parafowanych stron.  

 

 

Miejscowość i data…………………………                                               ………………………………………………….... 

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących Wykonawcę) 


