Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY
w odpowiedzi na zaproszenie do oferty na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej
dla potrzeb gminy Opinogóra Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opinogóra
Górna” (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) w okresie
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r., składamy niniejszą ofertę:

I.

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:
Siedziba:
REGON:
NIP:
Adres poczty elektronicznej:
Nr telefonu:
Nr faksu:

II.

Dane dotycząca zamawiającego

Gmina Opinogóra Górna
ul. Zygmunta Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

tel: 23 673 61 10
fax: 23 673 61 10

III. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami za cenę jak
niżej*:
Wartość netto: ………………………………………zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………… złotych)
Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki.**
Wartość brutto: …………………………………......zł***
(słownie ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………… złotych)
* Wartości powinny być podane 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 powiększoną o podatek VAT.

Kalkulacja zamówienia
Cena netto zł
L.P.

Wyszczególnienie

Ilość
[kWh]

1

2

3

1.

Strefa szczytowa
Taryfa C12a

71838

2.

Strefa
pozaszczytowa
Taryfa C12a

7978

3.

Strefa dzienna
Taryfa C12b

69598

4.

Strefa nocna
Taryfa C12b

109652

5.

Strefa
całodobowa
Taryfa C11

116058

6.

Strefa
całodobowa
Taryfa G11

10

Podatek VAT *

Cena
jednostkowa

Ogółem
/rubr. 3 X rubr.4 = rubr.
5/

Stawka w
%

Wartość w zł
/rubr.5 x rubr.6
=rubr.7/

4

5

6

7

Cena brutto w zł
/rubr. 5 + rubr. 7 =
rubr.8/

8

Razem
* Stawka podatku Vat powinna zostać podana zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami
prawa.

IV. Cenę oferty stanowi iloczyn ceny jednostkowej dla poszczególnych grup taryfowych oraz
wielkości zużycia energii elektrycznej dla tych grup taryfowych wyrażonych w kWh ujętych
w załączniku nr 1.

V. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z tym,
że sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania
dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów
dystrybucyjnych.
VI. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną
na dzień składania oferty.
VII. Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
VIII. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Nr koncesji: …………………………………………………………………………………….
z dnia ……………………………..
IX. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją niezbędną do realizacji zamówienia
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne
do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia w przypadku wyboru naszej
oferty.
X. Oświadczamy, że mamy zawartą obowiązującą umowę dystrybucyjną (tzw. Generalną
Umowę Dystrybucyjną) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. ENERGA Operator S.A.,
umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD
do obiektów Zamawiającego w okresie wykonania zamówienia.
XI. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi
określone przez Zamawiającego.
XII. Oświadczamy, iż jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem
fałszywych oświadczeń.
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym: ….……………………………….…………..,
tel. kontaktowy ……………………………..…………..,
e-mail:…………………………………………..……………,
faks: ………………………………………………………

Podpis Wykonawcy, pieczątka

Miejsce i data

