Załącznik nr 3 do specyfikacji

Nazwa wykonawcy……………………………….....….

.......................... , dnia ...................................

Adres………………………………………………...….

…………………………………………………….....…..

FORMULARZ CENOWY
Dotyczy postępowania:
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii
elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Czerwionce-Leszczynach.
GRUPA TARYFOWA C11
Lp

Cena [netto]
SPRZEDAŻ (stawki jednostkowe)

1

Cena jednostkowa za energię [zł/MWh]

3

Opłata za obsługę rozliczenia [zł/m-c]
DYSTRYBUCJA (stawki jednostkowe)

1

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kw/m-c]

2

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh]

3

Stawka Jakościowa [zł/MWh]

4

Stawka opłaty przejściowej [zł/kW//m-c]

5

Stawka opłaty abonamentowej za układ pomiarowy [dwumiesięczny]

6

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]
SPRZEDAŻ + DYSTRYBUCJA (ŁĄCZNIE W OKRESIE 10 MIESIĘCY)

Razem
taryfa
C11/12 m-cy

Łączna cena(netto) sprzedaż i dystrybucja dla taryfy C11 przy
następujących założeniach:
- Okres obowiązywania umowy: 10 miesięcy
- Ilość punktów poboru dla taryfy C11: 11
- Łączna moc umowna dla punktów poboru: 321,10 KW
- Prognozowane zużycie energii w okresie 10 miesięcy: 74 MWh

--------------------------

Cena [netto]/10mies.

GRUPA TARYFOWA C12a
Cena [netto]
SPRZEDAŻ (stawki jednostkowe)
1

Cena jednostkowa za energię – szczyt [zł/MWh]

2

Cena jednostkowa za energię – pozaszczyt [zł/MWh]

3

Opłata za obsługę rozliczenia [zł/m-c]
DYSTRYBUCJA (stawki jednostkowe)

1

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kw/m-c]

2

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh]

3

Stawka Jakościowa [zł/MWh]

4

Stawka opłaty przejściowej [zł/kW//m-c]

5

Stawka opłaty abonamentowej za układ pomiarowy [dwumiesięczny]

6

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]
SPRZEDAŻ + DYSTRYBUCJA (ŁĄCZNIE W OKRESIE 10 MIESIĘCY)

--------------------------

--------------------------

Cena [netto]/10 mies.

Razem
Łączna cena(netto) sprzedaż i dystrybucja dla taryfy C12a przy
taryfa
następujących założeniach:
C12a/12 m-cy - Okres obowiązywania umowy: 10 miesięcy
- Ilość punktów poboru dla taryfy C12a: 2
- Łączna moc umowna dla punktów poboru: 72,90 kW
- Prognozowane zużycie energii w okresie 10 miesięcy: 18,00 MWh
(szczyt), 38,00 MWh (pozaszczyt)

GRUPA TARYFOWA C21
Cena [netto]
SPRZEDAŻ (stawki jednostkowe)
1

Cena jednostkowa za energię [zł/MWh]

3

Opłata za obsługę rozliczenia [zł/m-c]
DYSTRYBUCJA (stawki jednostkowe)

1

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kw/m-c]

2

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh]

3

Stawka Jakościowa [zł/MWh]

4

Stawka opłaty przejściowej [zł/kW//m-c]

5

Stawka opłaty abonamentowej za układ pomiarowy [jednomiesięczny
okres rozliczeniowy]

6

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]
SPRZEDAŻ + DYSTRYBUCJA (ŁĄCZNIE W OKRESIE 10 MIESIĘCY)

Razem
taryfa
C21/12 m-cy

Łączna cena (netto) sprzedaż i dystrybucja dla taryfy C21 przy
następujących założeniach:
- Okres obowiązywania umowy: 10 miesięcy
- Ilość punktów poboru dla taryfy C21: 1
- Łączna moc umowna dla punktów poboru: 184,00 KW
- Prognozowane zużycie energii w okresie 10 miesięcy: 370,00 MWh

--------------------------

--------------------------

Cena [netto]/10 mies.

Do druku „OFERTA” wpisać należy sumę:
Cena oferty = (Razem taryfa C11/10 m-cy) +(Razem taryfa C12a/10 m-cy)+(Razem taryfa C21/10 m-cy)
* Zamawiający zastrzega, że szacunkowe ilości zamawianych usług/produktów mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie
trwania umowy.
Oświadczamy, że ceny jednostkowe za energię elektryczną określone w formularzu cenowym są cenami faktycznymi na dzień upływu
terminu składania ofert i mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmian Taryf OSD.

data i miejscowość

imię i nazwisko

Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

