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           (Pieczątka firmowa Wykonawcy)  

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nazwa Wykonawcy  .................................................................................................……………………..................………. 

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

Adres: ….......................................……………………………………………………………………………....................……………………..... 

................................................................................................................................................................................... 

NIP ………………………………...............................………….. Regon …………....................................…………………………………. 

Nr telefonu …………………………......….. faksu ……................................... e-mail ...................…………………………………….. 

Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy: ........................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

Nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: 

„Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pilchowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów 

użytkowych i zasilania oświetlenia ulicznego od 01.01.2019 r.  do 31.12.2019 r.”, oferuję realizację przedmiotu 

zamówienia  w okresie 12 miesięcy, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę 

jak niżej: 

1. Cena (wartość realizacji zamówienia) energii elektrycznej (obrót)*: 

 Wartość netto: …………..............………..............……………………zł 

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

 Podatek VAT w wysokości 23%: .......…….……………........………zł,   według obowiązującej stawki.** 

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

 Wartość brutto: ………………………...........................…………......zł*** 

 (słownie …………………......................................................................………………………………………………………złotych) 

 
*  Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa. 

***  Cena brutto stanowi cenę netto powiększona o podatek VAT. 

2. Cena oferty w ust. 1 stanowi sumę wszystkich iloczynów cen jednostkowych dla poszczególnych grup 

taryfowych zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ oraz wielkości zużycia energii elektrycznej dla tych grup 

taryfowych wyrażonych w kWh ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ  

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

4. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na dzień składania 

oferty.  

5. Warunki płatności: Rozliczenia ilości energii odbywać się będzie na podstawie odczytów rozliczeniowych 

układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie 

z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne 

w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, pod warunkiem, że prawidłowo wystawiona faktura wpłynie 

do Zamawiającego co najmniej 14 dni przed terminem płatności. W przypadku opóźnienia – termin 

płatności ulega przedłużeniu o ilość dni opóźnienia.   



6. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu 

cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii 

elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

7. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh brutto podana w formularzu cenowym będzie podlegała 

zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie 

opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

8. Oświadczamy, że posiadamy umowę dystrybucyjną nr ................................... z dnia ............................ 

(tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – TAURON Dystrybucja 

S.A, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD na terenie 

Gminy Pilchowice w okresie wykonania zamówienia.  

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. 

10. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez 

Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 

ofert.  

12. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy wraz z załącznikami stanowiącym 

załącznik nr 6 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na tych 

warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

13. Oświadczam, że zamierzam/nie zamierzam**** powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 

Firma podwykonawcy 
Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy 

powierzyć podwykonawcy 

  

  

**** Niepotrzebne skreślić. 

 - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub srt. 14 RODO 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postepowaniu. 

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub 

art. 14. Ust. 5 RODO oświadczenia Wykonawca nie składa  

 

       

 

 

 

 

__________________________        ___________________________      _______________________ 
     Miejscowość, data                                                            Imię i nazwisko                                       Podpis Wykonawcy lub  

                                                                                                                                                                            osoby upoważnionej      


