SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNÓW ZAMÓWIENIA
Zadanie: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Baborów sp. z o.o.”.

SIWZ cz. IV.
FORMULARZ OFERTOWY
A.

DANE WYKONAWCY:

Pełna nazwa
Adres
NIP
REGON
KRS
CZŁONEK KONSORCJUM / CZŁONKOWIE (jeżeli dotyczy):
Pełna nazwa
Adres
Dane
teleadresowe
na
które
należy
przekazywać
korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem. Osobą
upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących realizacji umowy jest:
Nazwisko i imię
Telefon
e-mail
Adres do korespondencji (jeżeli
inny niż adres siedziby firmy):
B.

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów
Zakładu Usług Komunalnych Baborów sp. z o.o.”
oferuję (-my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
C.

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:

OFEROWANA WARTOŚĆ NETTO PLN
STAWKA VAT ............. %
WARTOŚĆ PODATKU VAT PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO PLN
na cenę ofertową składa się :
Cena
Szacowane
jednostkowa
zużycie energii
netto za
w okresie
1 MWh
trwania
umowy
zł/MWh
MWh
A
B
1573

Łączna cena netto (A*B)

VAT
(23% z C)

Łączna cena oferty
brutto
(C+D)

zł
C

zł
D

zł
E
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D.

OŚWIADCZENIA:

1.

W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

2.

Oświadczam(-y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze SIWZ i nie wnoszę (wnosimy) do niej zastrzeżeń
oraz uzyskałem(uzyskaliśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Zapewniam(-y) termin realizacji zamówienia: Zgłoszenie umowy dokonane zostanie OSD zgodnie z terminami wskazanymi w IRiESD OSD, jednak nie później niż do 09.12.2020 r., co pozwoli na realizację
dostaw od dnia 01.01.2021 r.
4.

Warunki płatności: zgodne z warunkami określonymi w SIWZ i projekcie umowy.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie
z tym dniem);

6. Oświadczam(-y), że posiadam(-y) ważną w terminie realizacji zamówienia Generalną Umowę Dystrybucyjną podpisaną z TAURON Dystrybucja SA.
7.

Oświadczam(-y), że posiadam(-y) koncesję na obrót energią elektryczną o numerze …........................ ważną do dnia …...............................

8. Oświadczam(-y), że w okresie trwania umowy: bilansowanie handlowe dokonywać będę
(będziemy) samodzielnie* / bilansowanie handlowe dokonywane będzie w moim
szym) imieniu przez Podwykonawcę*.
NAZWA PODWYKONAWCY

SIEDZIBA PODWYKONAWCY

(na-

NIP PODWYKONAWCY

9. Oświadczam(-y), że zamówienie wykonam(-y) samodzielnie*/przy pomocy innych Podwykonawców
niż wymienionych w punkcie 8 oferty*, którym zamierzam(-y) powierzyć wykonanie następującej
części zamówienia:
NAZWA I SIEDZIBA PODWYKONAWCY

ZAKRES ZLECANY PODWYKONAWCY

10. W przypadku nie wypełnienia tego punktu w całości, bądź nie wymienienia części, które
zostaną powierzone Podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie
samodzielnie.
11. Oświadczam(-y), że akceptuję(-jemy) istotne postanowienia umowy zawarte w SIWZ i zobowiązuję (jemy) się, w przypadku wyboru mojej(naszej) oferty, do zawarcia umowy na warunkach wymienionych
w istotnych postanowieniach umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Informuję(-jemy), że wybór przedmiotowej oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
13. Jeżeli taki obowiązek powstanie u Zamawiającego informuję(-jemy), iż dotyczy on:
Lp.

Nazwa (rodzaj) usługi

Wartość bez kwoty
podatku

1
14. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiam(-y) w załączeniu wymagane oświadczenia
wymienione w SIWZ.
15. Oświadczamy iż nasze dokumenty KRS / CEIDG* są dostępne:

a. za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych*,
b.

są w posiadaniu zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr
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c.

sprawy ...............................................*
są aktualne na dzień składania ofert, są dołączone do oferty*

16. Wykonawca oświadcza, że jest :
mikroprzedsiębiorstwem ☐
małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem ☐
dużym przedsiębiorstwem ☐
( właściwe zaznaczyć)
17. W przypadku wyboru mojej (naszej) oferty w trybie przetargu nieograniczonego
zobowiązuję(my) się podpisać umowę z Zamawiającym wg wzoru umowy stanowiącego SIWZ cz. III w
terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
(* - niepotrzebne skreślić)
E. ZASTRZEŻENIE DANYCH
Zgodnie z art. 8 ust 3 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzegam (-my)
(UWAGA! jeżeli Wykonawca nie zastrzega, wpisać NIE DOTYCZY)
informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione
innym uczestnikom postępowania:
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, zostało załączone do naszej oferty.
F. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1 do oferty - oświadczenie zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
2) Załącznik nr 2 do oferty - oświadczenie w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów
3) Załącznik nr 3 do oferty - oświadczenie zgodne z art. art. 24 ustawy Pzp
4) Załącznik nr 4 do oferty - oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się
Wykonawca

5) Załącznik nr 5 do oferty - oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącym podmiotem, na którego
zasoby powołuje się Wykonawca
6) Załącznik nr 8 do oferty - Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;
7) Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy *
8) Inne ...................................................................................................
(* - niepotrzebne skreślić)
Jednocześnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (…) następujące oświadczenia lub dokumenty,
które znajdują się w posiadaniu zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:
1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

...........................................
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……………………………………
Miejscowość
Pieczęć Wykonawcy
i data

podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

