Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty.

FORMULARZ OFERTY
Zamawiający
.......................................
.......................................
.......................................
DANE WYKONAWCY:
NAZWA
ADRES
NUMER TELEFONU/FAXU
E- MAIL
NIP
REGON
KONTO BANKOWE
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia, na dostawę energii
elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji dla ............................ oraz podległych obiektów i infrastruktury za następującą cenę całkowitą wyliczoną w poniżej.

1. Sprzedaż energii elektrycznej:

L.p.

Grupa taryfowa

[1]

Szacunkowe Szacunkowe Szacunkowe
Łączna ilość
zużycie ener- zużycie ener- zużycie enerobiektów w
gii [kWh] w
gii [kWh] w
gii [kWh] w
danej grupie
okresie
okresie
okresie
taryfowej na
od ............ do od ................ od ................
dzień złoże.................
do ................. do .................
nia oferty
I strefa
II strefa
III strefa
[2]

[3]

[4]

[5]

Cena
jednostkowa
netto
I strefa
[zł/kWh]

Cena
jednostkowa
netto
II strefa
[zł/kWh]

Cena
jednostkowa
netto
III strefa
[zł/kWh]

Wartość
energii
netto
razem
[zł]

Jednostkowa
opłata handlowa netto
[zł/obiekt/mie
siąc]

[6]

[7]

[8]

[9]=[3]*[6]+
[4]*[7]+
[5]*[8]

[10]

Wartość
energii +
Opłaty handlowe netto
Razem
[zł]

Wartość brutto łącznie:
energia i
opłaty handlowe łącznie
[zł]

[11]=[2]*[10]*
ilość miesię- [12]=[9]+[11]
cy

[13]=[12]*1,23

Łączna oplata handlowe
netto w okresie od ......
do ........
[zł]

1
2
3
4
5
RAZEM

2. Usługa dystrybucji
Wartość usługi dystrybucji wyliczona na podstawie cen i stawek opłat obowiązujących na dzień składania oferty, zgodnych z obowiązującą taryfą OSD zatwierdzoną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: wartość netto ................ zł; wartość brutto: ........................... zł
3. Łączna wartość zamówienia
1. Łączna wartość przedmiotu zamówienia (sprzedaż energii elektrycznej i usługi dystrybucji): wartość netto .................... zł; wartość brutto: ..................... zł
2. Termin wykonania umowy: od dnia .................. r. do dnia .................... r.
3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte w projekcie umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
5. Poniższe części zamówienia zlecimy podwykonawcom:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

........................................................................
(miejscowość, data)

……………........................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
2) Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
3) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie w zakresie podwykonawstwa
4) Załącznik Nr 4 i Nr 4a – Oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej
5) Załącznik Nr 5 – Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6) Załącznik nr 6 – Wykaz i charakterystyka obiektów oraz szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016 do .31.12.2016
7) Załącznik nr 7 – Istotne warunki umowy.
8) Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.
9) Koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Aktualny odpis z właściwego rejestru.

