
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Nr sprawy ……………………… 

(pieczęć firmy) miejscowość, data ............................................ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane wykonawcy 

Nazwa firmy*:  ................................................................  

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

Siedziba:  ................................................................  

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

Numer telefonu:  ................................................................  

Numer faksu:  ................................................................  

Numer REGON:  ................................................................  

Numer NIP:  ................................................................  

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie: 

 „Zakup energii elektrycznej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w Opolu 

Lubelskim” 

 

Oferujemy 

1 Wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, za cenę: 

Łącznie.  

Cena energii elektrycznej (obrót)*: 

 

Wartość netto z akcyzą: ………………………………………………………………………………….….złotych 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..złotych) 

Podatek VAT: …………………………………………………………zł, według obowiązującej stawki.** 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..złotych) 

Wartość brutto z akcyzą: ……………………………………………………………………………………złotych*** 

(słownie ……………………………………………………………………………………………………………...złotych) 

 
* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa. 
*** Cena brutto stanowi cenę netto powiększona o podatek VAT. 
 

2. 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. 

3. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh brutto podana w formularzu cenowym będzie 

podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub 

ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi 

określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

7. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 

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

warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 

na dzień składania oferty. 

9.  Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych warunków. 



10.  Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (w tym nie zalegamy wobec Gminy Opole Lubelskie z 

uiszczeniem podatków i opłat wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych –j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.). 

/Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. 

konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej 

musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu/. 

11.  Oświadczamy, że posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną, zgodnie z 

decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr ........................... z dnia 

........................ na okres …......................... .  

        Koncesję tę załączamy do oferty. 

12. Oświadczamy, że posiadamy zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji 

energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: 

- PGE Dystrybucja S.A. nr ..................................... z dnia ........................ zawartą na 

okres …......................... ; 

13. Oświadczamy, że zapewnimy bilansowanie handlowe Zamawiającego.  

Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej 

i pobranej z systemu będzie: 

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

14.  Zgodnie z art. 26 ust. 2d) ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że: 

* nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),  

*     należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

* - niepotrzebne skreślić 

15. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) wykonanie ...................................................................................................... 

b) wykonanie ...................................................................................................... 

 

Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy 

jest/są: …………………………………………………………………………………. 

 tel. kontaktowy, faks, mail:  ............................................  

 zakres odpowiedzialności:  ...............................................  

 

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej 

przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: 

stanowisko:  ............................................  

imię i nazwisko:  ............................................  

tel.:  ............................................  

fax:   ............................................  

mail: ............................................. 

 

 

--------------------------------------------          ------------------------------------- 

Imiona i nazwiska osób uprawnionych               Podpisy osób uprawnionych do 

do reprezentowania Wykonawcy                           reprezentowania Wykonawcy  

    

 



Załącznik nr 1a do SIWZ  

 

Nr sprawy ………………………. 

 

 

 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

na zadanie: 

„Zakup energii elektrycznej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w Opolu 

Lubelskim” 

 

1. Cena energii elektrycznej czynnej dla obiektów Zamawiającego zgodnie ze Szczegółowym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Cena energii elektrycznej (Obrót)(zł/kWh)*. 

Grupa taryfowa 

Cena 

jednostkowa  

netto z 

akcyzą 

[zł/kWh] 

VAT** 

Cena 

jednostkowa 

brutto z 

akcyzą 

[zł/kWh] 

 strefa szczyt przedpołudniowy    

C23 strefa szczyt popołudniowy    

 strefa pozostałe godziny doby    

 
*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa 
 
 
 

 
--------------------------------------------          ------------------------------------- 

Imiona i nazwiska osób uprawnionych               Podpisy osób uprawnionych do 

do reprezentowania Wykonawcy                           reprezentowania Wykonawcy     

            

 


