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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

___________________ 

  (pieczęć Wykonawcy)  

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

NiŜej podpisani .....................................…………………………………………………………………………………. 

działający w imieniu i na rzecz:  

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
                                                                         (nazwa i siedziba Wykonawcy) 

NIP………………………………………….. REGON ……………………………………………. 

 

Nr telefonu ……………………………………../ faksu …………………………………………. 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJYNCH 

POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

 

składamy niniejszą ofertę na: 

 

1) Część A zamówienia * 

 

2) Część B zamówienia * 

 
3) Część C zamówienia * 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia  za cenę jak niŜej: 
 
 
1) Cena energii elektrycznej (obrót)**: 
 
 
a) CZĘŚĆ A (jeśli dotyczy)– energia elektryczna na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu 

Złotowskiego, prognozowane sumaryczne zuŜycie w okresie od 01.05.2012 roku do 
31.12.2012 roku = 1 248 021 kWh (+/- 15%) 
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Lp Grupa taryfowa 

Szacunkowe zapotrzebowanie na 
energię (kWh) elektryczną dla 
obiektów Zamawiającego na 
okres  od 01.05.2012 rok do 

31.21.2012 roku  

Cena netto 1 
kWh energii 
elektrycznej 

czynnej * 

Warto ść netto 
energii 

elektrycznej 
czynnej (C*D)** 

A B C D E 

1 
cena za energię elektryczną 

czynną dla taryfy C1x - 
całodobowo 

315 456   

2 
cena za energię elektryczną 

czynną dla taryfy C2x - 
całodobowo 

165 591   

3 B22 strefa szczyt 252 694   

4 B22 strefa poza szczyt 514 280   

5 RAZEM 1 248 021 x  

 

 

Wartość zamówienia netto(E5)** ………………zł   
 

plus podatek VAT w wysokości** ……….... zł, według stawki 23%  
 
Wartość brutto** …………………… zł  
 
b) CZĘŚĆ B (jeśli dotyczy)– energia elektryczna na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu 

Złotowskiego, prognozowane sumaryczne zuŜycie w okresie od 01.01.2013 roku do 
31.12.2013 roku = 1 863 046 kWh (+/- 15%) 

 

Lp Grupa taryfowa 

Szacunkowe zapotrzebowanie na 
energię (kWh) elektryczną dla 
obiektów Zamawiającego na 
okres  od 01.01.2013 rok do 

31.12.2013 roku  

Cena netto 1 
kWh energii 
elektrycznej 

czynnej * 

Warto ść netto 
energii 

elektrycznej 
czynnej (C*D)** 

A B C D E 

1 
cena za energię elektryczną 

czynną dla taryfy C1x - 
całodobowo 

454 907   

2 
cena za energię elektryczną 

czynną dla taryfy C2x - 
całodobowo 

257 679   

3 B22 strefa szczyt 379 040   

4 B22 strefa poza szczyt 771 420   

5 RAZEM 1 863 046 x  

 

 
Wartość zamówienia netto(E5)** ………………zł  
plus podatek VAT w wysokości** ……….... zł, według stawki 23%  
 
Wartość brutto** …………………… zł  
 
* Wartość powinna być podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 
** Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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c) CZĘŚĆ C (jeśli dotyczy)– energia elektryczna na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu 
Złotowskiego, prognozowane sumaryczne zuŜycie w okresie od 01.01.2014 roku do 
31.07.2014 roku = 1 117 756 kWh (+/- 15%) 
 

Lp Grupa taryfowa 

Szacunkowe zapotrzebowanie na 
energię (kWh) elektryczną dla 
obiektów Zamawiającego na 
okres  od 01.01.2014 rok do 

31.07.2014 roku  

Cena netto 1 
kWh energii 
elektrycznej 

czynnej * 

Warto ść netto 
energii 

elektrycznej 
czynnej (C*D)** 

A B C D E 

1 
cena za energię elektryczną 

czynną dla taryfy C1x - 
całodobowo 

277 096   

2 
cena za energię elektryczną 

czynną dla taryfy C2x - 
całodobowo 

169 558   

3 B22 strefa szczyt 221 107   

4 B22 strefa poza szczyt 449 995   

5 RAZEM 1 117 756 x  

 
Wartość zamówienia netto(E5)** ………………zł  
plus podatek VAT w wysokości** ……….... zł, według stawki 23%  
 
Wartość brutto** …………………… zł  
 
* Wartość powinna być podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 
** Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 
 
1. PowyŜsza oferta jest obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w Formularzu 

cenowym stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ oraz wartości zawartych w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Akceptujemy termin wykonania zamówienia określony w SIWZ. 

3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone 

przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

5. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ. 

6. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 

SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich 

warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

  

  

 

 

 

 

           

 

                Miejscowość, data           Podpis Wykonawcy, pieczątka 


