
Numer postępowania: ZP.PN.01.2019                                                 

                                                                                      Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

FORMULARZ OFERTY  

Nazwa Wykonawcy: 

(w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy) 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 

Siedziba Wykonawcy: .................................................................................................................. 

NIP: .............................................................................................................................................. 

REGON: ........................................................................................................................................ 

Numer telefonu: .......................................................................................................................... 

Numer fax-u: ………………………………………………………………………...…………………………………………….. 

Strona internetowa: …………………………………………………………………………...……………………………….. 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb                                     

Gminy Sieroszewice i jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice                                                        

w okresie 01.05.2019 r. – 31.12.2020 r.”, składamy niniejszą ofertę.  

 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia za cenę jak niżej: 

 

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

Podatek VAT (………………..%): …………………………………………………………zł 

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

 
 

2. Cenę oferty w ust. 1 stanowi suma wszystkich iloczynów cen jednostkowych dla 

poszczególnych grup taryfowych obiektów i budynków zawartych w załączniku nr 3 

do SIWZ oraz wielkości zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych grup 

taryfowych obiektów i budynków wyrażonych w MWh ujętych w załączniku nr 1 do 

SIWZ. 



3. Oferujemy dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.05.2019 r. do 31.12.2020 r. 

Dostawa energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii 

elektrycznej, objętych zamówieniem publicznym, rozpocznie się zgodnie z terminami 

określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego 

rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży lub umów kompleksowych energii 

elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy 

i, jeżeli będzie taka konieczność, wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych. 

4. Oświadczamy, że cena oferty podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na dzień składania 

oferty.  

5. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 MWh podana w formularzu cenowym 

będzie podlegała zmianom wyłącznie w przypadkach określonych we wzorze umowy, 

stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.  

6. Oświadczamy, że mamy zawartą* / zawrzemy przed dniem podpisania umowy  

z Zamawiającym, umowę dystrybucyjną (tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną)  

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), tj. Energa Operator S.A. 

umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem OSD do punktów 

poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ w okresie 

wykonania zamówienia. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie 

wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w 

SIWZ. 

10. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy, stanowiącym 

załącznik nr 6 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, 

aktualny na dzień składania oferty. 

12. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przedmiot 



zamówienia zamierzamy realizować bez udziału podwykonawstwa / przy udziale 

podwykonawstwa* w zakresie ………………………………………………………….. 

Podwykonawcami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia będą następujące 

firmy: ………………………………………………. 

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub                    

art. 14 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy                     

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. ** 

14. Oświadczamy, że jesteśmy:  

- przedsiębiorstwem średnim* 

- przedsiębiorstwem małym* 

- przedsiębiorstwem dużym* 

 
 

............................................ 
(miejscowość, data) 

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

 (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub pełnomocnika) 

 
 

*niepotrzebne skreślić 
** 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 treści oświadczenia Wykonawca nie składa – skreślić treść oświadczenia 

 


