
0 Załącznik nr 2 do postępowania przetargowego 271.3.2015

dla którego Zamawiającym jest :

Wykonawca, tj.

NIP REGON adres e-mail wykonawcy

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego :

1 deklaruje, że w przypadku wyboru jego oferty zawrze umowę o dostawę energii przy stawkach netto :

całodobowa zł/kWh , co przy zużyciu na poziomie 765184 kWh odpowiada kwocie 0,00 zł

szczytowa zł/kWh , co przy zużyciu na poziomie 40626 kWh odpowiada kwocie 0,00 zł

pozaszczytowa zł/kWh , co przy zużyciu na poziomie 138470 kWh odpowiada kwocie 0,00 zł

dzienna zł/kWh , co przy zużyciu na poziomie 4026 kWh odpowiada kwocie 0,00 zł

nocna zł/kWh , co przy zużyciu na poziomie 2074 kWh odpowiada kwocie 0,00 zł

całodobowa zł/kWh , co przy zużyciu na poziomie 269620 kWh odpowiada kwocie 0,00 zł1E+06

2 stwierdza, że cena za zakup przy podanych w przetargu wielkościach zużycia energii wyniesie (kwota netto wraz z

opłatami stałymi) zł, słownie :

VAT 23 % wyniesie zł, słownie :

łącznie cena brutto zł, słownie :

3

4 oświadcza, że : 14 dni

wymaganym przez niego terminem płatności faktury będzie 21 dni

28 dni

od daty wystawienia pod warunkiem doręczenia faktury na co najmniej 14 dni przed określonym terminem płatności,

5 oświadcza, że przedstawiona oferta jest zgodna z treścią SIWZ, dotyczącej tego przetargu, z którą się zapoznał,

a do jej treści nie wnosi zastrzeżeń

6

7

8 oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr ………………. oraz stosowną umowę z Operatorem

Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna nr

z dnia 0 0 0 0 0 0 0

9

Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy na podstawie udzielonego mi

pełnomocnictwa - w załączeniu (załącznik nie dotyczy osób uprawnionych wg KRS do samodzielnej reprezentacji)

pieczęć oferenta i czytelny podpis osoby upoważnionej do przedstawienia oferty

a dokumenty te umożliwiającą świadczenie przez niego dostaw w całym okresie zamówienia.

Należy zaznaczyć x właściwy oferowany termin ; nie 

zaznaczenie żadnego terminu w miejscu terminu płatności 

oznaczać będzie, że Wykonawca oferuje wykonanie usługi w 

rozszerzonym zakresie, tj. Zamawiający uzna że termin 

płatności wynosi 28 dni.

zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności związanych z rozwiązaniem 

dotychczasowych umów (kompleksowych) i zawarciem osobnych umów na dostawę i przesył energii na podstawie 

udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa (dotyczy również dotychczasowego dostawcy)

0,00

0,00

oświadcza, że wyżej podane składniki ceny zawierają wszelkie opłaty, do wnoszenia których zostanie zobowiązany 

Zamawiający, w tym opłatę handlową,

przyjmuje do wiadomości, że podane wielkości zużycia zostały określone na podstawie dotychczasowych parametrów 

zużycia, pobór energii w okresie zamówienia może się zmienić, a Zamawiający nie ma obowiązku zakupu dokładnie tych 

ilości energii, w związku z czym rozliczenie będzie dokonywane według wielkości faktycznego bieżącego zużycia z 

zastosowaniem wyżej wymienionych stawek przy zachowaniu ich niezmienności w całym okresie obowiązywania umowy

0,00

zobowiązuje się do zawarcia umowy, określającej warunki świadczenia na rzecz Zamawiającego dostaw na warunkach 

nie gorszych niż zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 3) oraz do samodzielnego 

rozliczania się zarówno co do bilansowania ilości zamawianej energii, powinności narzuconych Prawem Energetycznym i 

wynikających z niego rozporządzeń (w tym dotyczących udziału tzw. energii "kolorowej", jak i zasadami finansowymi 

dotyczącymi danin publicznych - akcyzy)

Formularz ofertowy do przetargu na zakup energii

C11

Gmina Kodrąb  22 Lipca 7 97-512 Kodrąb

prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami)

C21

C12a

C12b



Treść i wzór niniejszego formularza, odnoszące się do niego zapisy SIWZ oraz metodologia dokonywania obliczeń, określona w SIWZ, stanowią

własność instytucji je opracowującej (MultiAudyt sp. z o.o.), a więc stanowią utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim

i pr.pokr. (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami)  i jako taki podlegają ochronie na zasadach w niej określonych. Oznacza to, że

dozwolone jest ich wykorzystywanie poprzez pobieranie, drukowanie i wypełnianie jedynie w celu składania przez Wykonawców ofert dotyczących

realizacji usług, będących przedmiotem niniejszego przetargu. Ich dalsze rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym graficznej, 

elektronicznej lub poprzez przekazywanie za pomocą środków porozumiewania na odległość) na potrzeby innych postępowań, przetwarzanie

oraz wykorzystywanie w całości lub w części możliwe jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody. Inne stwierdzone przypadki będą ścigane prawnie.

Ta strona nie stanowi części oferty, nie ma konieczności jej dołączania 

do treści postępowania 


