Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa firmy……………………………………………………………………………………………………………………..
Kod, miejscowość, województwo, powiat………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ulica, numer domu…………………………………………………………………………………………………………..
Strona internetowa:…………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu………………………………………….., Numer faksu……………………………………………
Numer REGON………………………………………………………………………………………………………………….
Numer NIP………………………………………………………………………………………………………………………..
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
tel. (41) 38 11 127, fax (41) 38 11 131
w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Sędziszów
i jej jednostek organizacyjnych” składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
1. Cena oferty - zakup energii elektrycznej (obrót):
Tabela A
Cena jednostkowa netto*
za energię elektryczną
czynną całodobową w
zł/kWh
do 31.12.2020 r.

Szacunkowe
zapotrzebowanie
energii do
31.12.2020 r.

Cena netto
kolumna 1 x
kolumna 2

23% VAT

Cena brutto
kolumna 3 + kolumna
4

1

2

3

4

5
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2 553 246,00 kWh

*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Cena jednostkowa netto …………………..
( słownie: …………………………………………………………………………………………..)
Podatek VAT ……. %, według obowiązującej stawki ……………………..( słownie ………………………………………)
Cena jednostkowa brutto ………………………….( słownie ……………………………………………..)
Cena oferty stanowi suma wartości brutto z tabeli A.
Cena brutto oferty: …………………………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………)
Wartość netto oferty w zł:………………… (słownie: ……………………………………..zł)
Podatek VAT …….% , według obowiązującej stawki ………………… (słownie: ……………………………………...zł)
Podana Cena jednostkowa netto* za energię elektryczną czynną całodobową w zł/kWh do
31.12.2020 r. dotyczy wszystkich grup taryfowych w jakich rozliczane są poszczególne punkty
poboru ujęte w postępowaniu, tj. G11, C11, C12a, C12b, , C21, C22a.

2. Cenę brutto oferty w ust. 1 oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto
oraz szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, powiększonego o wartość VAT.
3. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na
dzień składania oferty.
4. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy z należytą starannością w oparciu o złożoną
ofertę za zaproponowane powyżej ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1, które
obejmują wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz
należności wynikające z obowiązujących przepisów.
5. Oświadczamy, że wadium w kwocie: 12 000 zł. zostało wniesione w dniu …………………
w formie ………………………………………………………………………………
6. Wskazujemy
adres lub
nr
konta,
na
które
należy
zwrócić
wadium
….……………………………………………………………………………………………………………………
7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego w
projekcie Umowy tj. 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
8. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ, tj. w okresie od 01.01.2019 r.
do 31.12.2020 r. Z przyczyn formalno-prawnych termin rozpoczęcia wykonania zamówienia
może ulec zmianie z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do
31.12.2020 r. Jednak nie wcześniej niż po zawarciu umów przez Zamawiającego o
świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej u OSD, skutecznym przeprowadzeniu
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9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

procesu zmiany sprzedawcy u OSD oraz skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której
dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną.
Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w
niniejszym formularzu będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania oferty. Uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i
zasadami postępowania.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tej umowie
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi
określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany
w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 5 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny
na dzień składania oferty.
Oświadczamy, że na dzień składania oferty posiadamy zawartą obowiązującą umowę z
lokalnymi Operatorami Systemów Dystrybucyjnych PGE DYSTRYBUCJA S.A., TAURON
Dystrybucja S.A., na podstawie których można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych do wszystkich
obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
Oświadczamy, że za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. 18 niniejszej Oferty,
Oferta nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie niniejszego
postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .
Oświadczamy, że tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania
stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Załączamy również pismo wykazujące i uzasadniające, iż zastrzeżone przez nas informacje
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

19. Oświadczamy, że zamówienie publiczne wykonamy siłami własnymi.
20. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w toku
postępowania o udzielenie zamówienia stanowiące integralna część SIWZ.
21. Jesteśmy świadomi, że jeśli
1) odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
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2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
to wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma Zamawiający.
22. Oświadczamy, że nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów Konsorcjum):
1) nie świadczyli usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych dla realizacji
niniejszego zamówienia , albo
2) nie zostali zatrudnieni lub nie maja zamiaru być zatrudnieni jako zarządzający umową.
23. Oświadczamy, sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia
jest
następujący:
…………………………………………………………………………………………………………..
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

24. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o
zwracanie się do: ………………………… tel. ………………….. , fax.: …………………, e-mail:……………………
(W przypadku nie wpisania osoby upoważnionej do udzielania wyjaśnień dotyczącej
przedstawionej oferty, prosimy o zwracanie się do osoby podpisanej na formularzu
ofertowym).
25. Dane do umowy:
Osoba (y), które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy
Imię i nazwisko
Stanowisko

26. Oferta została złożona na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.
27. Zgadzamy się na przechowywanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Gminę
Sędziszów.
28. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*:
[ ] tak
[ ] nie
29. Osoby uprawnione do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………
Telefon/faks: ………………………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………………
30. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
1)…………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………………….
3)………………………………………………………………………………………………………………….
4)………………………………………………………………………………………………………………….
5)………………………………………………………………………………………………………………….
6)………………………………………………………………………………………………………………….
7)…………………………………………………………………………………………………………………
8)………………………………………………………………………………………………………………….
9)………………………………………………………………………………………………………………….
10)…………………………………………………………………………………………………………………
Uwaga:
Jeżeli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li i Wykonawcy.
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Miejscowość ………………………………………………………….. data ………………………………………………

Czytelny podpis osoby(osób)
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy, pieczątka

* zaznaczyć właściwą informację
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