Znak sprawy: GN.271.6.2020
Załącznik nr 3.2 do SIWZ
(2 część zamówienia)

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
adres e- mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
gospodarkaniskoemisyjna@swieciechowa.pl
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Zakup energii elektrycznej”
III. Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
IV. Dane Wykonawcy:
Nazwa:....................................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................
Osoby reprezentujące:
3.1. ………………………………………stanowisko ………………..………...……..….
3.2. ……………………………...………stanowisko ………..…………..……....……….

Konto bankowe wykonawcy: ................................................................................................
5. Numer identyfikacji podatkowej NIP:....................................; REGON:...............................
6. Nr faxu: ……………….……… Nr tel.: ………..………...
Adres e-mail: …………………………….…………...……
7. Adres strony internetowej na której są dostępne dokumenty, o których mowa w rozdziale
6 pkt. 12 w formie elektronicznej:
……………………………...........................................
8. Określenie wielkości przedsiębiorstwa: mikro/ małe/ średni/ duże.*’
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V. Oferta:
Niniejszym składamy ofertę na realizację CZĘŚCI II zamówienia publicznego pod nazwą:
„Zakup energii elektrycznej”, znak sprawy GN.271.6.2020 w zakresie określonym w SIWZ
oraz Załączniku nr 2 do SIWZ.:
Oferowane warunki:
Tabela A
1. Cena oferty*- oświetlenie uliczne
Cena jednostkowa netto
za energię elektryczną
czynną całodobową w zł
1/kWh
od 01.07.2020r do
31.12.2020r.
1

Szacunkowe
zapotrzebowanie
energii
od 01.07.2020r.
do 31.12.2021r.

Cena oferty netto
(1x2)

2
725 998 kWh
(pozostałe
obiekty)

3

Podatek VAT

Cena oferty brutto
(kol. 3 powiększona
o podatek VAT)

4

5

(z dokładnością do
dwóch miejsc po
przecinku)

*Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę oferty stanowi kwota z kolumny „Cena oferty brutto” z tabeli A.
Cenę oferty brutto: …………………………………. Zł
(słownie: ………………………………………………………………………………)
2. Termin płatności
Termin płatności

przelew do 21*/26*/30* dni od dnia doręczenia

zamawiającemu faktur VAT
(wykonawca dokonuje wyboru ilości dni, jeżeli wykonawca nie dokona
wyboru ilości dnia przyjmuje się , że wskazał „21” dni)

VI. Oświadczenia:
1. Cenę oferty brutto oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto określonych w Formularzu

cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej oferty oraz szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (725 998 kWh),
powiększonego o należny podatek VAT.
2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ, tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r.
3. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w pkt V.1 jest wartością faktyczną na dzień składania

oferty.
4. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu cenowym

będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez
Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę.
8. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7.1 do SIWZ i
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na jej warunkach, w miejscu i
terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania
oferty.
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10. Oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
11. Oświadczam/my, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
12. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Wykazie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa …………………………………………. nie powinny być udostępnione innym Wykonawcom
biorącym udział w postępowaniu.
13. Oświadczam/my, że zamierzamy/ nie zamierzamy* realizować zamówienie z udziałem podwykonawców:
…………………………………………………………………………………………………...……………….
(Część zamówienia, której wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcy)
……………………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa firmy podwykonawcy)

Załączniki do niniejszego formularza:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………
6.

………………………………………………………………………………………………

........................................................
(podpis osób/y uprawnionych do
składania oświadczeń woli)
……………………………..,dnia………………………..2020 r.

* - niepotrzebne skreślić
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