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Załącznik do zamówienia nr 1
do zamówienia z dnia 13.12.2010 r.

FORMULARZ OFERTY
......................................
Nazwa i adres oferenta
(pieczątka)
Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
…..................................................................................................................................................
Adres*: .........................................................................................................................................
Telefon*: ....................................................
Faks na który zamawiający ma przesyłać korespondencję*: ….................................................
Nr NIP*: ..................................................... Nr REGON*: .......................................................
* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, oferuje/my
świadczenie kompleksowej usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej, zgodnie ze

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:
Lp.
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przedmiot zamówienia
(opis)

J.m.

Ilość

Cena
jedn.
netto1

Wartość
netto

VAT
(%)

Wartość
brutto

5

6

7

8

2

3

4

Za pobraną energię czynną
Opłata handlowa za sprzedaż
energii elektrycznej2
Stała opłata dystrybucyjna
Opłata przejściowa
Składnik sieciowy
Składnik jakościowy
Opłata abonamentowa
Inne opłaty (wskazać jakie):

kWh

311000

m-c

12

m-c
m-c
kWh
kWh

12
12
311000
311000

8.

Razem:
Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z
podatkami (np. VAT), oraz dodatkowymi pracami, które są konieczne do zrealizowania
zamówienia.
Podane ilości są orientacyjne, przyjęte na potrzeby wyboru oferty najkorzystniejszej.

1
2

Dopuszcza się podanie ceny jednostkowej za 1 kWh do czterech miejsc po przecinku
Opłata handlowa winna zawierać wszystkie koszty i opłaty, w tym za obsługę.
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Jednocześnie:
- Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,
- Oświadczamy, że okres niezmienności ceny wynosi 365 dni.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
- Oświadczamy, że przewidujemy / nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom
realizację zamówienia w części ….................................................................................... .
- Oświadczamy, że warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się –
w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy zgodnej z naszą ofertą, na
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ...................................................................................................................
2. …...............................................................................................................
3. …...............................................................................................................
4. …...............................................................................................................
5. …...............................................................................................................
6. …...............................................................................................................

…..............................., dnia …. …. 2010 roku
(Podpis i pieczątki(a) upoważnionych(ego) przedstawicieli(a) oferenta):

*

- niepotrzebne skreślić
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