
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 
(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Niżej podpisani .....................................……………………………… 

 

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

działający w imieniu i na rzecz:  

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i siedziba Wykonawcy) 

 

NIP ………………………………………….. Regon ………………………………………………. 

 

 

Nr telefonu ……………………………………../ faksu ……………………………………………. 

 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektów Zamawiającego 

realizowaną przez okres 24 miesięcy, składamy niniejszą ofertę: 

 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia za cenę jak niżej: 

 

1. Cena energii elektrycznej (obrót): 

 

Grupa 

taryfowa 
Strefa 

Cena netto za 

energię 

elektryczną 

czynna w 

zł/1kWh 

Cena brutto  

za energię 

elektryczną 

czynna w 

zł/1kWh 

Średnie zużycie 

energii 

elektrycznej 

czynnej  

w danej grupie 

taryfowej/strefie 

(w kWh) 

Wartość ogólna 

brutto  

(kol. 4 x kol. 5) 

 w złotych 

1 2 3 4 5 6 

C12w 
dzienna   222 670  

nocna   574 150  

C11 całodobowa   66 300  

C21 całodobowa   482 000  

   RAZEM: 1 345 120  

 

 

3. Cena oferty w ust. 1 jest obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych określonych  

w Formularzu cenowym stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz wartości zawartych  

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 

5. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na dzień 

składania oferty.  



6. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana  

w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany 

opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

7. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh brutto podana w formularzu cenowym będzie 

podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub 

ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. 

9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi 

określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ. 

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. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że nie później niż w terminie składania ofert 

mogę/możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł 

udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie/nas, nie później 

jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Podpis Wykonawcy, pieczątka 

                                                
Miejsce i data 


