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Załącznik do siwz nr 6 

FORMULARZ OFERTY  

 

 

 

Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie „przetarg nieograniczony” na: 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik”. 

 

FIRMA …………………………………………………….……………………… 

kod pocztowy i miejscowość……………………………….……………………… 

ul. i nr lokalu …………………………………………………..…………………… 

powiat ……………………………………………………….……………………… 

województwo ………………………………………………….…………………… 

Tel. ……………………………………………………………..…………………… 

Fax (do korespondencji). ……………………………………………………………. 

Adres e-mail (do korespondencji): ……….………………………………………… 

www: ……………………………………………………….….……………………. 

NIP ………………………………………………...………………………………… 

REGON…………………………………………….………………………………… 

Nr konta bankowego ………………….……………………………………………… 

 

OFERUJEMY wykonanie zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 
 

 

1) cena jednostkowa energii elektrycznej we wszystkich grupach taryfowych wynosi 

 

netto…………….…zł/kWh,  brutto………………..zł/kWh 

 

słownie brutto/…………………….………………………..…………/ 

 

cena za dostawę całości szacunkowej ilości energii elektrycznej wynosi: 

 1 174 600 kWh razy (cena jednostkowa) netto ……….………… + podatek VAT  

co stanowi kwotę brutto ……………………….… 

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

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 
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1) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

wraz z załącznikami, treścią wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacjami i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 
 
 

2) oświadczamy że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i warunkami jego 
realizacji, a także uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i 
złożenia oferty oraz wykonania zamówienia, 
 

3) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
 

4) Oświadczam, że jednostkowe ceny uwzględniają wszystkie stosowane przez 
sprzedawców energii opłaty dodatkowe, w tym comiesięczne stałe opłaty związane z 
handlową obsługą odbiorców oraz koszty bilansowania handlowego, 
 

5) Oświadczam, że cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty (m.in. rabaty, 
bonifikaty, promocje, upusty) związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, 
odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT, 

 
6) Oświadczam, że na czas realizacji zamówienia będziemy mieć/mamy zawartą 

umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie objętym zamówieniem, 
 

7) zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie od 19.05.2017 do 30.06.2019 r., 
 

8) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*: 
 
................................................................................................................................, 
* dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu 

 
9) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały 

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do przygotowania i zawarcia umowy na zawartych tam 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
 

10) oświadczamy że będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania przekazanych nam 
faksem lub drogą elektroniczną oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, 
 

11) zamówienie zamierzamy zrealizować:  
a) bez udziału podwykonawców 
b) z udziałem podwykonawców/** 

** - niepotrzebne skreślić, w przypadku wyboru pkt b) należy uzupełnić poniższą 
tabelę 

 

Części zamówienia, których wykonanie 
zamierzamy powierzyć podwykonawcy 

Firma podwykonawcy 

  

  

 
12) Oświadczam, że wybór oferty: 

a) nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
b) będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego tj. w 

zakresie następujących towarów / usług: .....  ... – wartość podatku ......... /*** 
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2) ***- niepotrzebne skreślić, w przypadku wyboru pkt b) należy uzupełnić 
brakujące informacje 

13)załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

inne ................................................................. . 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
 


