
Numer postępowania: ZP.PN.01.2019                                                 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 

 
(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

 

FORMULARZ CENOWY  
 

 
1. Ceny jednostkowe energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zgodnie  
ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ  
 

Obiekty i budynki – taryfa C11 w okresie 01.05.2019 r. – 31.12.2019 r. 
 

Cena jednostkowa energii elektrycznej* 

  Cena Netto VAT** Cena Brutto 

cena za energię elektryczną 
I strefa w zł/MWh       

*Ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
** Podatek od towarów i usług (VAT) powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania 
oferty przepisami prawa 
 

Obiekty i budynki – taryfa C12a w okresie 01.05.2019 r. – 31.12.2019 r. 
 

Cena jednostkowa energii elektrycznej* 

  Cena Netto VAT** Cena Brutto 

cena za energię elektryczną 
I strefa w zł/MWh       

cena za energię elektryczną 
II strefa w zł/MWh       

*Ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
** Podatek od towarów i usług (VAT) powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania 
oferty przepisami prawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obiekty i budynki – taryfa C12W w okresie 01.05.2019 r. – 31.12.2019 r. 
 

Cena jednostkowa energii elektrycznej* 

  Cena Netto VAT** Cena Brutto 

cena za energię elektryczną 
I strefa w zł/MWh       

cena za energię elektryczną 
II strefa w zł/MWh       

*Ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
** Podatek od towarów i usług (VAT) powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania 
oferty przepisami prawa 
 

Obiekty i budynki – taryfa C11 w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 
 

Cena jednostkowa energii elektrycznej* 

  Cena Netto VAT** Cena Brutto 

cena za energię elektryczną 
I strefa w zł/MWh       

*Ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
** Podatek od towarów i usług (VAT) powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania 
oferty przepisami prawa 
 

Obiekty i budynki – taryfa C12a w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 
 

Cena jednostkowa energii elektrycznej* 

  Cena Netto VAT** Cena Brutto 

cena za energię elektryczną 
I strefa w zł/MWh       

cena za energię elektryczną 
II strefa w zł/MWh       

*Ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
** Podatek od towarów i usług (VAT) powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania 
oferty przepisami prawa 
 

Obiekty i budynki – taryfa C12W w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 
 

Cena jednostkowa energii elektrycznej* 

  Cena Netto VAT** Cena Brutto 

cena za energię elektryczną 
I strefa w zł/MWh       

cena za energię elektryczną 
II strefa w zł/MWh       

*Ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
** Podatek od towarów i usług (VAT) powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania 
oferty przepisami prawa 
 



2. Kalkulacja zamówienia 
 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Strefa 
Ilość 

[MWh] 

Cena netto  zł Podatek VAT 

Cena brutto w zł 
/rubr. 6 + rubr. 8 = rubr.8/ Jednostkowa 

Ogółem 
/rubr. 4 x rubr.5 = 

rubr. 6/ 

Stawka 
w % 

Wartość w zł 
/rubr.6 x rubr.7 

=rubr.8/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Obiekty i budynki – 
taryfa C11                              
w okresie 

01.05.2019 r. – 
31.12.2019 r. 

I strefa 188,226      

2. 

Obiekty i budynki – 
taryfa C12a                              
w okresie 

01.05.2019 r. – 
31.12.2019 r. 

I strefa 2,781      

II strefa 6,975      

3. 

Obiekty i budynki – 
taryfa C12w                              

w okresie 
01.05.2019 r. – 
31.12.2019 r. 

I strefa 2,889      

II strefa 3,537      

4. 

Obiekty i budynki – 
taryfa C11                              
w okresie 

01.01.2020r. – 
31.12.2020 r. 

I strefa 282,346      

5. 

Obiekty i budynki – 
taryfa C12a                              
w okresie 

01.01.2020r. – 
31.12.2020 r. 

I strefa 4,172      

II strefa 10,463      

6. 

Obiekty i budynki – 
taryfa C12w                              

w okresie 
01.01.2020r. – 
31.12.2020 r. 

I strefa 4,335      

II strefa 5,307      



Ogółem     

Ceny w rubr. 5, 6, 8 i 9  powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  

Stawka podatku od towarów i usług (VAT)  w rubr. 7 powinna zostać podana zgodnie z obowiązującymi                    

w dniu składania oferty przepisami prawa  

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

(miejscowość, data) 

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

 (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub pełnomocnika) 

 


