Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do obiektów
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach
w okresie 2018-2021

nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

MOSIR.2411.1.2018

1. Wykonawca:
Nazwa ....................................................................................................................................
Siedziba .................................................................................................................................
Nr telefonu/faksu ................................................................................................……………..
Adres poczty elektronicznej:...................................……………………………………………..
NIP: ...................................................... ………………………………………………………….
REGON:..........................................................…………………………………………………...
2. Osoba uprawniona kontaktów:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………….
adres e-mail: ………………………………………………………………….……………………..
nr telefonu: …………………………………………………………………………………………
3 . Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,
3) oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem za cenę:
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lp.

Grupa
taryfowa

Prognozowane
zużycie energii
(kWh)
na 36 m-cy

Cena
Wartość
Wartość
jednostkowa
netto
netto
netto obejmująca sprzedaży dystrybucji
sprzedaż energii
energii
elektrycznej
(zł/kWh)
elektrycznej

Wartość netto
sprzedaży i
dystrybucji
energii
elektrycznej
kol 4 + kol.5

Stawk
a VAT
(%)

6

7

Wartość
podatku
VAT
kol.6 x kol. 7

Wartość
brutto
sprzedaży i
dystrybucji
energii
elektrycznej

kol.2 x kol.3
kol. 6 + kol 8
1
1

C11

2

C12a

3

C21

RAZEM

2

3

4

5

8

9

272 000,00
218 000,00
1 135 980,00
1 625 980,00

Szacunkowa wartość brutto oferty ……………………………..….. PLN,
słownie: …………………………………………………………………………………………..,
w tym: szacunkowa wartość netto ………………………….……… PLN oraz podatek VAT
23 % w kwocie …………………… PLN.
4) oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, podatki, opłaty (w tym opłatę za
obsługę handlową) i należności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub
wynikającymi z treści SIWZ i załączonych do niej dokumentów.
5) wyrażam(y) zgodę na realizację płatności faktur VAT przez Zamawiającego ………….
dni (minimum – 14 dni, maksimum – 30 dni) na warunkach określonych w pkt 22 SIWZ.
6) Zobowiązuję(emy) się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia 01.06.2018
r. do dnia 31.05.2021 r.
7) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od terminu składania ofert.
8) oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z dokumentami przetargowymi.
Akceptuję(emy) i uznaję(emy) się za związanego(ych) określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania. Oświadczam(y) również, że uzyskałem
(uzyskaliśmy) wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia oraz uznaję je za wystarczające.
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego,
10) oświadczam(y), że posiadam(y) zawartą umowę
Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A. nr …………………………… z dnia
………………………………
11) oświadczam(y), iż zapewnimy bilansowania handlowe Zamawiającego.
12) zobowiązuję(emy) się do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego procedury
związanej ze zmianą dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej oraz czynności
określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ.
13) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia] 1.
14) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenie niniejszego zamówienia.
1–

skreślić niepotrzebne
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15) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie
nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania1:
l.p.

Oznaczenie nazwy (rodzaju) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od

do

a)
b)
16) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom 1:
l.p.

Nazwa części zamówienia

17) na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) nie powołuje(my) się na zasoby
podwykonawcy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / powołuje(my) się na
zasoby wskazanego poniżej podwykonawcy, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień
publicznych1:
l.p

Nazwa podwykonawcy

Rodzaj zasobów

18) 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.
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem?*
Tak
Nie
*właściwe zaznaczyć

1–

skreślić niepotrzebne
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4. Podpis(y):
l.p

Nazwa (y)
wykonawcy (ów)

1)

1–

skreślić niepotrzebne

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy

Podpis (y) osoby
(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy

Pieczątka (i)
wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

