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       Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta 

 

Pieczęć oferenta 

OFERTA  

do 

Gmina Przyłęk 

Przyłęk 

 26-704 Przyłęk 

tel. +48-677-30-16 

fax +48 677-30-01 

przylek@przylek.pl   

www.przylek.pl 

            

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GBO.271.16.2013 

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

„zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych o 

wartości nie przekraczającej 200 000 EURO” 

zgodnie, z wymaganiami określonymi w SIWZ,  

1. Składam/y ofertę na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru Zamawiającego w 

następujących kwotach: 

 

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5) 

Cena netto za energię 

elektryczną czynną 

całodobową w zł/kWh  

w okresie 01.08.2013 – 

31.12.2015 r. 

Szacunkowe 

zapotrzebowanie 

energii w kWh w 

okresie 01.08.2013 

– 31.12.2015 r. 

Wartość netto VAT Wartość brutto 

1 2 3 4 5 

 750 190    
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Składam/y ofertę na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru Zamawiającego, 

wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5) za  cenę:* 

………..................................................................... zł brutto 

słownie 

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

w tym należny podatek VAT ......................................................... zł 

słownie: 

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

* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

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

w Formularzu Cenowym stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wartości zawartych  

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w Załączniku nr 5 do 

SIWZ. 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 

(według szczegółowych terminów określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ) oraz na 

zasadach określonych we wzorze umowy, znajdującym się w części Załączniku nr 6 do 

SIWZ. 

4. Oświadczamy, że mamy wiedzę, iż wykonanie zamówienia rozpocznie się w terminie 

uzależnionym od okresu wypowiedzenia aktualnych umów dostawy i dystrybucji energii 

elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru wskazanych w Załączniku nr 5 do SIWZ 

oraz terminem zakończenia procedury wyboru i zgłoszenia umowy zakupu energii 

elektrycznej. 

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

dzień składania oferty.  

6. Oświadczamy, że ceny jednostkowe brutto za 1 kWh podane  

w Formularzu cenowym będą podlegały zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany 

podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 

akcyzowym.  

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

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

określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

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

w SIWZ. 

10. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy znajdującym się 

Załączniku nr 6 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 
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zawarcia umowy na jej warunkach oraz w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

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

aktualny na dzień składania oferty. 

12. Oferta została złożona na ...................... stronach podpisanych i kolejno 

ponumerowanych od nr ............... do nr ............... 

13. Dokumenty wymienione na stronach .............................. umieszczone w oddzielnej 

kopercie na końcu oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane 

osobom trzecim. 

 

 

 

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

Miejscowość, data dd-mm-rrrr      /upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 

 


