Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

………………………………………………………
pieczęć adresowa firmy oferenta

NIP

………………………………………

tel. / fax

………………………………………

e-mail

………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) pn. „Kompleksowa dostawa
gazu ziemnego wysokometanowego typu E” oświadczam, iż:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w SIWZ za:
kwotę netto: …………………………… zł,
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………),
kwotę brutto: ………………………… zł,
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………),
w tym:

OPIS OPŁATY DLA KOTŁOWNI PRZY UL.
DWORCOWEJ 5e

PRZEWIDYWANA
LICZBA
JEDNOSTEK

Oplata za paliwo gazowe

4 887 887

[zł / kWh]

kWh

Opłata dystrybucyjna stała

15 393 096

[zł / kWh]

kWh

Opłata dystrybucyjna zmienna

4 887 887

[zł / kWh]

kWh

Opłata abonamentowa (handlowa)

12

[zł / m-c]

miesięcy

CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO
W ZŁOTYCH
BEZ AKCYZY
z dokładnością
do 5 miejsca
po przecinku

CENA NETTO
OGÓŁEM
W ZŁOTYCH
BEZ AKCYZY
z dokładnością
do 2 miejsc po
przecinku

STAWKA
VAT%

CENA BRUTTO
OGÓŁEM
W ZŁOTYCH
z dokładnością
do 2 miejsc po
przecinku

RAZEM
Ilość jednostek Opłaty dystrybucyjnej stałej wyliczona została wg wzoru:
Ilość godzi w trakcie trwania umowy [8 766 h] x moc zamówiona danej kotłowni

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): PN/4/2018/Ł

OPIS OPŁATY DLA KOTŁOWNI PRZY UL.
BELWEDERSKIEJ 83

PRZEWIDYWANA
LICZBA
JEDNOSTEK

Oplata za paliwo gazowe

7 567 090

[zł / kWh]

kWh

Opłata dystrybucyjna stała

24 045 138

[zł / kWh]

kWh

Opłata dystrybucyjna zmienna

7 567 090

[zł / kWh]

kWh

Opłata abonamentowa (handlowa)

12

[zł / m-c]

miesięcy

CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO
W ZŁOTYCH
BEZ AKCYZY
z dokładnością
do 5 miejsca
po przecinku

CENA NETTO
OGÓŁEM
W ZŁOTYCH
BEZ AKCYZY
z dokładnością
do 2 miejsc po
przecinku

STAWKA
VAT%

CENA BRUTTO
OGÓŁEM
W ZŁOTYCH
z dokładnością
do 2 miejsc po
przecinku

RAZEM
Ilość jednostek Opłaty dystrybucyjnej stałej wyliczona została wg wzoru:
Ilość godzi w trakcie trwania umowy [8 766 h] x moc zamówiona danej kotłowni

OPIS OPŁATY DLA KOTŁOWNI PRZY UL.
ŻYDOWSKIEJ 2

PRZEWIDYWANA
LICZBA
JEDNOSTEK

Oplata za paliwo gazowe

3 070 749

[zł / kWh]

kWh

Opłata dystrybucyjna stała

9 616 302

[zł / kWh]

kWh

Opłata dystrybucyjna zmienna

3 070 749

[zł / kWh]

kWh

Opłata abonamentowa (handlowa)

12

[zł / m-c]

miesięcy

CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO
W ZŁOTYCH
BEZ AKCYZY
z dokładnością
do 5 miejsca
po przecinku

CENA NETTO
OGÓŁEM
W ZŁOTYCH
BEZ AKCYZY
z dokładnością
do 2 miejsc po
przecinku

STAWKA
VAT%

CENA BRUTTO
OGÓŁEM
W ZŁOTYCH
z dokładnością
do 2 miejsc po
przecinku

RAZEM
Ilość jednostek Opłaty dystrybucyjnej stałej wyliczona została wg wzoru:
Ilość godzi w trakcie trwania umowy [8 766 h] x moc zamówiona danej kotłowni

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): PN/4/2018/Ł
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OPIS OPŁATY DLA KOTŁOWNI PRZY UL.
WOJSKA POLSKIEGO 1b

PRZEWIDYWANA
LICZBA
JEDNOSTEK

Oplata za paliwo gazowe

10 958 245

[zł / kWh]

kWh

Opłata dystrybucyjna stała

33 661 440

[zł / kWh]

kWh

Opłata dystrybucyjna zmienna

10 958 245

[zł / kWh]

kWh

Opłata abonamentowa (handlowa)

12

[zł / m-c]

miesięcy

CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO
W ZŁOTYCH
BEZ AKCYZY
z dokładnością
do 5 miejsca
po przecinku

CENA NETTO
OGÓŁEM
W ZŁOTYCH
BEZ AKCYZY
z dokładnością
do 2 miejsc po
przecinku

STAWKA
VAT%

CENA BRUTTO
OGÓŁEM
W ZŁOTYCH
z dokładnością
do 2 miejsc po
przecinku

RAZEM
Ilość jednostek Opłaty dystrybucyjnej stałej wyliczona została wg wzoru:
Ilość godzi w trakcie trwania umowy [8 766 h] x moc zamówiona danej kotłowni

1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.

2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i wszystkimi jej załącznikami (w tym z projektem umowy)
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia.

3.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni,
licząc od upływu terminu składania ofert.

4.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy
się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5.

Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, w tym zawarte w art. 22
ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożyliśmy wszystkie wymagane
dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

6.

Zamówienie wykonam(y) samodzielnie. *
Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: *
……………………………………………………………………………………………………………………

7.

Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed upływem terminu składania
ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one
udostępnianie innym uczestnikom postępowania.
……………………………………………………………………………………………………………………

8.

Posiadam(y) podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług
dystrybucji gazu ziemnego. *
Posiadam(y) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. *

9.

Integralną częścią oferty są oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ.
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E”.
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10.

Oświadczamy, że w związku z zakończeniem postępowania i wyborem najkorzystniejszej ofert
wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na nr rachunku bankowego:
………………………………………………………………………………………………………………………

11.

Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/we Komisji Europejskiej
oświadczamy, iż:
Jesteśmy MŚP *

Nie jesteśmy MŚP *

*niepotrzebne skreślić

………………………, dnia

…………………………………………………………………
imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub osób uprawniony
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu
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