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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
O F E R T A  

( F o r m u l a r z  o f e r t o w y )  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i siedziba Wykonawcy) 
 
NIP……………………………………………………..…… Regon ………..………………………………………………. 
 
Nr telefonu …………………………………………………../ faksu ……………….………………………………………. 
 
E-mail ……………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie: 

 

„Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru  

Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych.” 

 

składamy niniejszą ofertę: 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy za cenę jak niżej: 
 
1. Cena energii elektrycznej: 

Wartość netto: ………………………………………zł 

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

Podatek VAT: …………………………..………zł, według stawki 23% 

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

Wartość brutto: …………………………………......zł 

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

Jednostkowa zryczałtowana cena 
netto za energię elektryczną czynną 
całodobową w zł/kWh w okresie od 

01.01.2016 do 31.12.2018 

Szacowane zużycie 
energii w okresie 
od 01.01.2016 do 

31.12.2018 

Cena netto 
oferty w PLN 

(kol. 1 x kol. 2) 

Stawka 
VAT 

Cena brutto oferty 
w PLN 

1 2 3 4 5 

 
 

1 028 480 kWh 
 

 23%  

 
Jednostkowe zryczałtowane ceny netto za energię powinny być podana w formacie 0,0000 zł. tj. 
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
Cena netto i brutto oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. dla 

poszczególnych PPE wymienionych w tabeli 1 w załączniku nr 5 do SIWZ – Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, oraz na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do 
SIWZ. 

3. Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, by wykonanie zamówienia rozpoczęło się 
w terminie.  

4.  Oświadczamy, że cena jednostkowa netto jest ceną ryczałtową i podlega zmianie w okresie 
trwania umowy wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej 
podatkiem akcyzowym.  

5. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) i nie wnosimy do niego żadnych uwag, 
a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

7.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

8. Oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy** powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia podwykonawcom  (**niepotrzebne skreślić)  

(Wykonawca wypełnia tabelę – o ile dotyczy). 

Lp.  Podwykonawstwo – nazwa części zamówienia oraz zakres 

  

  

 

9. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: 

 ............................................................................., tel. ..................................., fax. ........................, 

e-mail …………….................... 

 

 

 

 

 

 
.......................................... dn....................    ........................................................ 

Pieczątka i podpis Wykonawcy 


