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Załącznik nr 2 

 

Formularz oferty 

 

1. Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

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

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

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

Telefon: ...........................................................................................................  

Faks: ...............................................................................................................  

2. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu otwartym z dnia 09 listopada 2018r. 

oferuję(-emy)* dostawę energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w latach 2019-2020 w zakresie 

i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przedmiotowego postępowania (wraz z ewentualnymi jej zmianami). 

 

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję (-emy)* za cenę: 

Nazwa obiektu 

Cena 

jednostkowa 

netto za 

dostawę 

energii 

elektrycznej 

[zł/kWh] z 

dokładnością 

do 4 miejsc 

dziesiętnych 

Szacunkowa 

ilości energii 

elektrycznej 

w okresie 

[kWh] 

Liczba 

okresów 

Wartość netto 

[zł] 

Podatek VAT 

Wartość brutto [zł] stawka 

% 
wartość [zł] 

SUW 

Nieborowice, 

Oczyszczalnia 

ścieków Żernica 

 

663.000 2 

    

Pozostałe 

obiekty 

 
127.000 2 

    

Łączna wartość zamówienia:     
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4. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, jestem (-eśmy)* 

niniejszą ofertą związany (-i)* przez okres 30 dni od terminu składania ofert 

określonego w SIWZ, o ile termin ten nie zostanie wydłużony za moją/naszą* 

zgodą. 

5. Do oferty dołączam (-y)* następujące załączniki: 

a) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia i braku zastrzeżeń do specyfikacji, 

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia, 

c) aktualny odpis z właściwego Rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, 

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 

lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu 

f) kopia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną, 

g) kopię umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: Tauron 

Dystrybucja S.A., umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego lub promesy zawarcia takiej umowy albo oświadczenie 

o posiadanej umowie zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego bądź 

promesie zawarcia takiej umowy, w terminie umożliwiającym realizację 

zamówienia, 

h) oświadczenie o wielkości sprzedaży energii elektrycznej, 
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i) dowód wniesienia wadium, 

j)  ...................................................................................................................  

k)  ...................................................................................................................  

Podpis osoby lub osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy w niniejszym postępowaniu: 

 

 

 

Miejscowość, data 

* niepotrzebne skreślić 


