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FORMULARZ OFERTY 
 

 

Ja niżej podpisana/y 

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

 

działając w imieniu i na rzecz :  

 

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

 

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

 

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

 

(nazwa, dokładny adres, NIP, nr telefonu, nr faksu, adres poczty elektronicznej) 

 

 

Składam ofertę w rozeznaniu cenowym na: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby 

obiektów użyteczności publicznej Gminy Przesmyki oraz oświetlenia ulicznego” znak 

sprawy GKIZp.271.1.2020. 

 

1. Wyrażam wolę wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych  

w zaproszeniu. Oferuję wykonanie w/w zamówienia za kwotę brutto: 

………….………...……zł, słownie:………………………………………………..……… 

……………………………………….………………………..……………………………  

 

2. Cena oferty została wyliczona zgodnie z poniższym formularzem cenowym.  

Cena netto 

1 kWh 

energii 

elektrycznej 

czynnej* 

Szacunkowe 

zużycie energii  

w okresie trwania 

umowy 

(KWh)  

Łączna cena 

netto 

(A*B) 

 VAT 

(23% z C) 

Łączna cena oferty 

brutto** 

( C+D ) 

A B C D E 

 212 500    

 

* - cenę należy podać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku 

** - cenę należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku 

4. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami określonymi w 

zapytaniu ofertowym oraz wzorze umowy i że akceptuję/my je bez zastrzeżeń. 
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5. Oświadczam/my, że uważam/my się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, 

zobowiązujemy się do dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu umowy 

regulującej naszą współpracę (dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia).  

7. Oświadczamy, że na dzień składania ofert posiadamy: 

a) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji  energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

– w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej*. 

lub 

b) aktualnie obowiązującą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), umożliwiającą dostawę energii 

elektrycznej do punktów poboru Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 1 do 

zapytania ofertowego - w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci 

dystrybucyjnej. 

c) aktualnie obowiązującą umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  

(OSD) na świadczenie usług dystrybucji, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego, 

przedstawionych w Załączniku nr 1 (obowiązujące przez cały okres realizacji niniejszego 

zamówienia) - w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci 

dystrybucyjnej*. 

8. Oświadczam, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 

13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

9. Osoba uprawniona do odbioru wszelkiej korespondencji od Zamawiającego 

upoważnionego w sprawie niniejszego postępowania:  

Nazwa i adres firmy:………………………………………………………………………, 

Imię i nazwisko: ………..................................................., 

Numer telefonu: …………………………………………, 

Numer faksu: ……………………………………………., 

 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

11. Oferta składa się z ……… kolejno ponumerowanych i parafowanych stron. 
 

 

   

miejscowość, data  czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy 

 


