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Załącznik nr 2 do SWZ 

 

Formularz oferty 

 

1. Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

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

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

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

NIP  ..............................................................  REGON  ............................................................  

nr telefonu  ...................................................  nr faksu  .............................................................  

e-mail  .......................................................................................................................................  

KRS/CEiDG  .............................................................................................................................  

osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:  ..............................................................  

2. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu otwartym z dnia 10 października 2022 r. oferujemy 

dostawę energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. 

w roku 2023 w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przedmiotowego postępowania (wraz z ewentualnymi jej zmianami). 

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy za cenę: 

Nazwa obiektu 

Cena 

jednostkowa 

netto za 

dostawę 

energii 

elektrycznej 

[zł/kWh] z 

dokładnością 

do 4 miejsc 

dziesiętnych 

Szacunkowa 

ilość energii 

elektrycznej 

[kWh] 

Wartość netto 

[zł] 

Podatek VAT 

Wartość brutto 

[zł] 
Stawka 

% 

Wartość 

[zł] 

Oczyszczalnia 

ścieków Żernica, 

SUW Nieborowice, 

Oczyszczalnia 

ścieków Pilchowice 

(obiekty w poz. 1-3 

w załączniku nr 1 do 

SWZ w taryfie C21) 

 

730.000 

    

Pozostałe obiekty 

(obiekty w poz. 4-17 

w załączniku nr 1 do 

SWZ w taryfie C11) 

 

95.330 

    

RAZEM  -   
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4. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, jesteśmy niniejszą ofertą związani przez 

okres 30 dni od terminu składania ofert określonego w SIWZ, o ile termin ten nie zostanie 

wydłużony za naszą zgodą. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych” 

w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. oraz specyfikacją warunków 

zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.  

6. Oświadczamy, że zaoferowana przez nas w punkcie 3 oferty cena obejmuje wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i warunków jego realizacji opisanych 

w specyfikacji warunków zamówienia, a także uwzględnia wszystkie zobowiązania wynikające 

z warunków przyszłej umowy.  

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym 

postępowaniu, przed podpisaniem umowy przedłożymy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji 

zamówienia, zgodnie z wymaganiami SWZ.  

9. Oświadczamy, iż niespełnienie warunków, o których mowa w pkt. 7 i 8 oferty oznacza uchylenie 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, skutkujące przepadkiem na rzecz 

Zamawiającego wadium wniesionego przez nas w niniejszym postępowaniu. 

10. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału IX SWZ oraz 

wypełnione i podpisane załączniki wymagane przez Zamawiającego w SWZ. 

11. Oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot: 

 jest małym lub średnim przedsiębiorcą 

 ma swoją siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niż Polska 

 ma swoją siedzibę poza Unią Europejską 

(zaznaczyć właściwe) 

12. Do oferty dołączamy następujące załączniki: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia, 

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

działalności gospodarczej, 

c) kopia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 

d) kopia 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 
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albo oświadczenie o posiadanej umowie zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego bądź 

promesie zawarcia takiej umowy, w terminie umożliwiającym realizację zamówienia, 

e) oświadczenie o wielkości sprzedaży energii elektrycznej, 

f) dowód wniesienia wadium, 

g)  ............................................................................................................................................  

h)  ............................................................................................................................................  

i)  ............................................................................................................................................  

Podpis osoby lub osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

w niniejszym postępowaniu: 

 

 

 

Miejscowość, data 


