
 

Załącznik Nr 2 do SIWZ  ZP.271.1.11.2017 r.  
 

 

       Pieczątka firmowa Wykonawcy 
 

Fax.: ........................................... 

e-mail: ........................................... 
             (w przypadku braku  faksu) 

 

 

O F E R T A 

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

 

Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy 

Miasta Gostynina, miejskich jednostek organizacyjnych i spółki miejskiej 

na rok 2018 

 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 

     Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem wyliczonym zgodnie z tabelą*: 

 

Łączna wartość netto: ………….........................……………………………zł 

(słownie: 

.........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................złotych). 

 

Łączny podatek VAT: ……….............................................................…………………zł, według obowiązującej 

stawki.**(słownie:……………………………................................................................................................................................

……………................................................................................................................................................................................złotych). 

 

Łączna cena 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 sumę ceny energii elektrycznej netto dla wszystkich punktów poboru powiększonej o podatek VAT.   

 

 

 

 



 

 

 



 

       2. Cena oferty w ust. 1 jest obliczona z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych 

netto określonych w tabeli oraz wartości szacowanego zużycia energii (kWh) 

podanego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 

1 do SIWZ powiększonego o wartość VAT. 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ tj. od 01.01.2018 r. 

do 31.12.2018 r. 

4. Oferujemy ………… – dniowy (minimum 14-dniowy) termin płatności na 

wykonane roboty budowlane. 

5. Oświadczamy, że wartość oferty netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w ust. 1 nie 

będzie podlegała podwyższeniu lub waloryzacji przez czas trwania umowy, z 

wyłączeniem ceny w taryfie G, która będzie zgodna z taryfą przedsiębiorstwa obrotu 

zatwierdzoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz załącznikami do niej i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie 

informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie 

wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

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

SIWZ. 

9. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w wzorach umów stanowiących 

załączniki: nr 7 – umowa GMG, nr 8 – umowa MCH do SIWZ i w przypadku wyboru 

naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umów na ich warunkach, w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, 

aktualny na dzień składania oferty. 

11. Oświadczam, że wykonam przedmiot umowy: 

a) siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców* 

b) przy udziale podwykonawców (Wykonawca powołujący się na zasoby podwykonawców 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień Publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy – Prawo zamówień Publicznych, podaje nazwy (firmy) podwykonawców w załączniku 

nr 4 do SIWZ).* 

 

 

Data ............................................                                 

                                                                         ...............................................................                                                                                                            
       (podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić: W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY BEZ UDZIAŁU PODWYKONAWCY, WYKONAWCA 

NIE SKŁADA ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ 

 

 
    

 

 



 

 
Załącznik nr 1 do formularza oferty 

 

Wyszczególnienie 

Przewidywane  zużycie 

energii  [kWh] w okresie od 

1.01.2018 do 31.12.2018 

 

Wartość jednostkowa 

netto * 

 

Wartość netto 

(2x3) 

 

Podatek  

VAT w zł. 

 

Cena brutto 

(4+5) 

1 2 3 4 5 6 

Sprzedaż energii elektrycznej dla taryfy C 11 254.626     

Sprzedaż energii elektrycznej dla taryfy C 21 70.424     

Sprzedaż energii elektrycznej dla taryfy C12o 268.757     

 

Sprzedaż energii elektrycznej dla 

taryfy  G 12 W 

 

dzień 6.429     

noc 6.728     

 

Sprzedaż energii elektrycznej dla 

taryfy C 12 a  

szczyt 7.373     

poza szczyt 13.836     

 

Sprzedaż energii elektrycznej dla 

taryfy C 12 b 

dzień  83.010     

noc 10.699     

Sprzedaż energii elektrycznej dla taryfy C 22 b 101.323     

Sprzedaż energii elektrycznej dla 

taryfy C 23 

dzień 365.527     

noc 93.488     

 

Łącznie wynagrodzenie brutto za całe zamówienie 
 

 

 
* Wartość powinna być podana w formacie 0,0000 tj. z dokładnością do czterech miejsc  po przecinku. 


