Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór oferty

………………………………
pełna nazwa i adres Wykonawcy

………………………………
nr telefonu

………………………………
nr telefonu komórkowego

………………………………
adres e-mail

………………………………
adres skrzynki ePUAP

OFERTA
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………
działając w imieniu1 ……………………………………………………………………………… i na
rzecz2 ……………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………
zarejestrowanego (ej) w ……………………………………… pod numerem ……………………
NIP ………………………………………… REGON/PESEL* ………………………………………
numer rachunku bankowego (właściwy dla dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej
płatności) …………………………………………… w banku ……………………………….………
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej
na potrzeby Gminy Pisz, składam niniejszą ofertę:
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za łączną
cenę brutto (uwzględniającą wszelkie opłaty w okresie 12 miesięcy) w wysokości
…………………………………, …… zł (słownie: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………)
w tym …… % podatek VAT …………………………, …… zł (słownie: …………………………
…………………………………………………………………………………………………………)
tj. cenę netto …………………………………………, …… zł (słownie: ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………)
Łączna cena brutto została obliczona za okres 12 miesięcy prognozowanego zużycia energii
dla 346 punktów odbioru określonych w załączniku nr 3 do SIWZ i uwzględnia wszelkie
koszty (opłaty) związane z dostawą energii, w tym podatek VAT.
Szczegółowe rozbicie kosztów dla ceny za 12-miesięczne zużycie energii w punktach
odbioru określonych w załączniku nr 3 do SIWZ z uwzględnieniem innych opłat:

Należy określić, w czyim imieniu składana jest oferta (np. własnym, konsorcjum, spółki)
Podać pełną nazwę firmy
* Niepotrzebne skreślić
1
2

Lp.

Oznaczenie składnika
cenowego

1

2

j.m.
3

ilość

Cena
jednostkowa
netto (w PLN)

Liczba
m-cy

Łączna cena
netto (w PLN)

4

5

6

7

Opłaty według taryfy B23
1.

Energia czynna – szczyt
przedpołudniowy

kWh

34 792

12

2.

Energia czynna – szczyt
popołudniowy

kWh

44 276

12

3.

Energia czynna – pozostałe
godziny doby

kWh

172 656

12
Wartość netto (w PLN)
Wartość VAT

Wartość brutto (w PLN)
OPŁATY STAŁE PONOSZONE CO MIESIĄC BEZ WZGLĘDU NA ZUŻYCIE ENERGII
4.

Stawka opłaty handlowej

szt.

4

12
Wartość netto ( w PLN)
Wartość VAT
Wartość brutto ( w PLN)

RAZEM wartość dostawy z uwzględnieniem wszystkich kosztów …………………… (w PLN)

Opłaty według taryfy C11
1.

Energia czynna

kWh

74 909

12
Wartość netto (w PLN)
Wartość VAT

Wartość brutto (w PLN)
OPŁATY STAŁE PONOSZONE CO MIESIĄC BEZ WZGLĘDU NA ZUŻYCIE ENERGII
2.

Stawka opłaty handlowej

szt.

169

12
Wartość netto ( w PLN)
Wartość VAT
Wartość brutto ( w PLN)

RAZEM wartość dostawy z uwzględnieniem wszystkich kosztów …………………… (w PLN)

Opłaty według taryfy C12a
1.

Energia czynna – strefa
szczytowa

kWh

7 313

12

2.

Energia czynna – strefa
pozaszczytowa

kWh

13 443

12
Wartość netto (w PLN)

2

Wartość VAT
Wartość brutto (w PLN)
OPŁATY STAŁE PONOSZONE CO MIESIĄC BEZ WZGLĘDU NA ZUŻYCIE ENERGII
3.

Stawka opłaty handlowej

szt.

25

12
Wartość netto ( w PLN)
Wartość VAT
Wartość brutto ( w PLN)

RAZEM wartość dostawy z uwzględnieniem wszystkich kosztów …………………… (w PLN)

Opłaty według taryfy C12b
1.

Energia czynna – strefa
dzienna

kWh

37 205

12

2.

Energia czynna – strefa
nocna

kWh

75 239

12
Wartość netto (w PLN)
Wartość VAT

Wartość brutto (w PLN)
OPŁATY STAŁE PONOSZONE CO MIESIĄC BEZ WZGLĘDU NA ZUŻYCIE ENERGII
3.

Stawka opłaty handlowej

szt.

137

12
Wartość netto ( w PLN)
Wartość VAT
Wartość brutto ( w PLN)

RAZEM wartość dostawy z uwzględnieniem wszystkich kosztów …………………… (w PLN)

Opłaty według taryfy C21
1.

Energia czynna

kWh

17 635

12
Wartość netto (w PLN)
Wartość VAT

Wartość brutto (w PLN)
OPŁATY STAŁE PONOSZONE CO MIESIĄC BEZ WZGLĘDU NA ZUŻYCIE ENERGII
2.

Stawka opłaty handlowej

szt.

4

12
Wartość netto ( w PLN)
Wartość VAT
Wartość brutto ( w PLN)

RAZEM wartość dostawy z uwzględnieniem wszystkich kosztów …………………… (w PLN)

Opłaty według taryfy G11
1.

Energia czynna

kWh

560

12

3

Wartość netto (w PLN)
Wartość VAT
Wartość brutto (w PLN)
OPŁATY STAŁE PONOSZONE CO MIESIĄC BEZ WZGLĘDU NA ZUŻYCIE ENERGII
2.

Stawka opłaty handlowej

szt.

7

12
Wartość netto ( w PLN)
Wartość VAT
Wartość brutto ( w PLN)

RAZEM wartość dostawy z uwzględnieniem wszystkich kosztów …………………… (w PLN)

Oferuję termin płatności faktury za pobraną (sprzedaną) energię: ………… dni (liczone
od dnia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę)
Oferuję realizację zamówienia do dnia 30 czerwca 2021 r.
Jestem / nie jestem * małym lub średnim przedsiębiorcą.
Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez
Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu
składania ofert.
W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia oraz w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu*.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………

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)
3

4

5. …………………………………………
6. …………………………………………

………………, dnia ………………

Uwaga: formularz ofertowy winien być opatrzony kwalifikowanym
elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

podpisem

______________________
* niepotrzebne skreślić

5

