
 

Załącznik Nr 2 do SIWZ  ZP.271.1.7.2019 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 oraz miejskich jednostek organizacyjnych 

 na  rok 2020 

 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami 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 za  …………………..........................………………......zł*** 

(słownie ............................................................................................................................................................................złotych). 

 

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

 

 

 

 

 

 

*      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.   



 

3. 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. 

4. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 

r. 

5. Oświadczamy, że wartość jednostkowa netto za 1kWh  nie będzie podlegała podwyższeniu lub 

waloryzacji przez czas trwania umowy, z wyłączeniem stawki 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 we wzorze umowy stanowiącej załącznik: nr 3 – 

umowa GMG do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy na jej 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 wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 

 

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

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

       (podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



 

 

 
 

Załącznik nr 1 do formularza oferty ZP.271.1.7.2019 

 

 

 

Wyszczególnienie 

Przewidywane  zużycie 

energii  [kWh] w okresie od 

1.01.2020 do 31.12.2020 

 

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 23.947     

 

Sprzedaż energii elektrycznej dla taryfy C 21 22.000     

 

Sprzedaż energii elektrycznej dla taryfy C12o 230.942     

 

Sprzedaż energii elektrycznej dla taryfy  G 12 W 

 

11.869     

 

Sprzedaż energii elektrycznej dla taryfy C 12 a  1.668.674     

 

Sprzedaż energii elektrycznej dla taryfy C 12 b 

 

10.139     

Sprzedaż energii elektrycznej dla taryfy C 22 b 123.256     

Sprzedaż energii elektrycznej dla taryfy C 23 377.843     

Sprzedaż energii elektrycznej dla taryfy R 3.456     

Łącznie wynagrodzenie brutto za całe 

zamówienie 
2.472.126     

 

 

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


