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Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG
DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU
CENTRUM NAUKI KOPERNIK

……………………………….., dnia ……………………………..
DANE WYKONAWCY1:
Nazwa:

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

Adres:

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

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….

Ja/My niżej podpisany/-i ……………………………………………………………………………….. jako
uprawniony do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego wyżej, w odpowiedzi
na ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej do budynku Centrum Nauki Kopernik”, składam/-y przedmiotową ofertę.
1. OFERTA
Oferuję/-emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia za cenę całkowitą:
brutto:

…………………………………… słownie: ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..............................

podatek VAT: …………………………………… słownie: ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
netto:

…………………………………… słownie: ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...…………………..

Powyższa cena oferty została skalkulowana na podstawie cen jednostkowych zawartych w Formularzu
cenowym stanowiącym integralną część Formularza oferty oraz zawiera wszystkie należności, o których
mowa w pkt. 11.4 SIWZ.
2. OŚWIADCZAMY, ŻE
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
3) zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez
nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej
do zawarcia umowy uwzględniającej w swojej treści wskazane warunki w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
1

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców.
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3. INFORMUJEMY, ŻE
1) w celu zabezpieczenia niniejszej
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Oferty zostało w wniesione

wadium

w wysokości:

……………………………………. słownie: …………………………………….……………………………
w formie: …………………………………………………………………..
2) wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy2

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

3) informacje

i

dokumenty

składające

…………………………………………..

się

stanowią

na

Ofertę,

tajemnicę

zawarte

przedsiębiorstwa

na
w

stronach
rozumieniu

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ………….
do Oferty, i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.
4) Oferta została złożona na …………………… kolejno ponumerowanych stronach.
5) wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres3:
…………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….
6) Integralną część Oferty stanowią:
Formularz cenowy.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Pełnomocnictwo do podpisania umowy4
……………………………………………………
…………………………………………………...
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

…………………………………………………………………
data podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

2

Dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej. Należy wskazać nazwę banku oraz numer rachunku.
Wypełnić w przypadku innego adresu niż wskazany w Formularzu oferty na str. 1 (Dane Wykonawcy).
4
O ile prawo to nie wynika z innych dokumentów lub pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą (pkt. 9.5.3 SIWZ).
3
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FORMULARZ CENOWY
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG
DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU
CENTRUM NAUKI KOPERNIK
DANE WYKONAWCY1:
Nazwa:

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

Adres:

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

Oświadczam/-y, iż wskazana w Formularzu oferty wartość przedmiotu zamówienia została wyliczona
na podstawie cen jednostkowych wskazanych w niniejszym Formularzu cenowym.
Przyłącze I
Kalkulacja ceny w skali 24 miesięcy
Grupa taryfowa B21
III grupa przyłączeniowa
Przewidywane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w skali 24 miesięcy: 5630 MWh
Moc umowna: 600 kW

1

lp.

wyszczególnienie

cena jedn.
netto

cena jedn.
brutto

ilość

Wartość netto
(kol. 3 x 5)

Wartość
podatku VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Cena energii czynnej
całodobowej

5630 MWh

2

Opłata
handlowa/abonamentowa
za energię elektryczną

24 miesiące

3

Opłaty zmienne za usługę
dystrybucji

5630 MWh

4

Opłata stała za usługę
dystrybucji (moc umowna
600 kW)

24 miesiące

5

Opłaty abonamentowa i
końcowa za usługę
dystrybucji (moc umowna
600 kW)

24 miesiące

6

Stawka jakościowa

5630 MWh

7

Stawka opłaty przejściowej
(moc umowna 600 kW)

24 miesiące

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców.
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Opłata OZE
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5630 MWh

RAZEM:

Przyłącze II
Kalkulacja ceny w skali 24 miesięcy
Grupa taryfowa B21
III grupa przyłączeniowa
Przewidywane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w skali 24 miesięcy 2840MWh
Moc umowna: 550 kW

lp.

wyszczególnienie

cena jedn.
netto

cena jedn.
brutto

ilość

Wartość netto
(kol. 3 x 5)

Wartość
podatku VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Cena energii czynnej
całodobowej

2840 MWh

2

Opłata
handlowa/abonamentowa
za energię elektryczną

24 miesiące

3

Opłaty zmienne za usługę
dystrybucji

2840 MWh

4

Opłata stała za usługę
dystrybucji (moc umowna
550 kW)

24 miesiące

5

Opłaty abonamentowa i
końcowa za usługę
dystrybucji (moc umowna
550 kW)

24 miesiące

6

Stawka jakościowa

2840 MWh

7

Stawka opłaty przejściowej
(moc umowna 550 kW)

24 miesiące

8

Opłata OZE

2840 MWh

RAZEM:

UWAGA:
Ceny jednostkowe za energię czynną i opłaty abonamentowe za obsługę rozliczenia (wiersz 1 i 2)
podane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres obowiązywania umowy.
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Rozliczenia za usługę dystrybucji (opłaty stałe i zmienne) należy wyliczać na podstawie cen
obowiązujących na dzień składania ofert, zgodnych z obowiązującą taryfą OSD, zatwierdzoną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Ceny jednostkowe oraz wartości należy wskazać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym nie mogą być wyższe
niż określone w aktualnej taryfie Wykonawcy oraz aktualnej taryfie OSD.

…………………………………………………………………
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

