Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Niżej podpisani .....................................……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
działający w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
NIP ………………………………………….. Regon ……………………………………………

Nr telefonu ……………………………………../ faksu …………………………………….
w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
1. Cena oferty - zakup energii elektrycznej (obrót):
Tabela A
Cena netto* za energię
elektryczną czynną
całodobową w zł/kWh
do 31.12.2013r.

Szacunkowe
zapotrzebowanie
energii do 31.12.2013r.

1

2

Cena netto
kolumna 1 x
kolumna 2

23% VAT

Cena brutto
kolumna 3 + kolumna 4

3

4

5

247 470,83 KWh

Tabela B
Cena netto* za energię
elektryczną czynną
całodobową w zł/kWh
od 01.01.2014r.
do 31.12.2014r.

Szacunkowe
zapotrzebowanie
energii od 01.01.2014r.
do 31.12.2014r.

Cena netto
kolumna 1 x
kolumna 2

23% VAT

Cena brutto
kolumna 3 + kolumna 4

1

2

3

4

5

296 965,00 kWh

*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
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Cena oferty stanowi suma wartości brutto z tabeli A i B.

Cena brutto oferty: …………………………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………)

2. Cenę brutto oferty w ust. 1 oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych
netto oraz szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, powiększonego o
wartość VAT.
3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ, tj. w okresie od
01.03.2013r. do 31.12.2014r. Z przyczyn formalno-prawnych termin rozpoczęcia
wykonania zamówienia może ulec zmianie z zastrzeżeniem granicznego terminu
wykonania zamówienia do 31.12.2014r. Jednak nie wcześniej niż po skutecznym
rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię
elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.
4. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną
na dzień składania oferty.
5. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT)
podana w niniejszym formularzu będzie podlegała zmianie tylko w przypadku
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
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 przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie
wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany
w SIWZ.
9. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
10. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień składania oferty.
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11. Oświadczamy, że na dzień składania oferty posiadamy zawartą obowiązującą umowę
lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., na podstawie
której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci
dystrybucyjnej tego Operatora Sieci Dystrybucyjnej do wszystkich obiektów
Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
12. Zastrzegamy

jednocześnie,

że

informacje

zawarte

w

Wykazie

informacji

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa …………………………………………. nie powinny
być udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

Podpis Wykonawcy, pieczątka

Miejscowość, data …………………………….
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