Załącznik nr 1 do SIWZ
znak: IR.I.271.1.2019

........................................
Pieczęć firmowa
Wykonawcy/Wykonawców

…………………………………..
/miejscowość i data/
FORMULARZ OFERTOWY
dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla
potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)”

My, niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy
się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, nie wnosząc
żadnych zastrzeżeń.
2.OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, jak niżej:
Cena energii elektrycznej (obrót)* ( taryfa C12b ):
Wartość netto: ………………………………………zł1
(słownie: ……………………………………………………………………………..złotych)
Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki2

1
2

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.
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(słownie: ……………………………………………………………………………...złotych)
Wartość brutto: …………………………………......zł3
(słownie: ………………………………………………………………………………złotych)

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
4. AKCEPTUJEMY w pełni warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
5. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni.
6. Cena oferty określona w pkt 1) jest obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych
określonych w Formularzu cenowym (załącznik nr 2a do SIWZ) oraz wartości zawartych
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1a
do SIWZ.
7. 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.
8. 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.
9. OŚWIADCZAMY, ŻE przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi
określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
10. OŚWIADCZAMY, ŻE zapewnimy bilansowanie handlowe Zamawiającego.
11. OŚWIADCZAMY, ŻE posiadamy zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego:
PGE Dystrybucja S.A. oddział w Skarżysku Kamiennej, Rejon Energetyczny Ostrowiec Św. nr
……………………………………………. z dnia ………………… zawartą na okres ………………………………………
12. OŚWIADCZAMY, ŻE dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień składania oferty.
13. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum 4 dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
…..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………................................................
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

14. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach
nr od ………… do ………. niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
3

Cena brutto stanowi cenę netto powiększoną o podatek VAT.

4

Niewłaściwe skreślić
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informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
…..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………................................................
(W przypadku zastrzeżenia informacji i dokumentów proszę o wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp)

15. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że Wykonawca jest /nie jest małym/ średnim
przedsiębiorcą5
16. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z naszą ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
17. Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - TAK/NIE6. Jeśli
tak, obowiązek ten będzie dotyczył …………………………..… (nazwa/rodzaj towaru usługi), a ich
wartość netto będzie wynosiła………………………7.
18. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
adres:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu ………………………………., Nr faxu …………………………………………
e-mail do kontaktu: ……………………………………………………………………………
19. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) ……………….
2) ……………….
20. Oświadczam, że:
a) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 8 wobec

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem

5

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
7
Oświadczenie dotyczy art. 91 ust. 3a Pzp, który ma zastosowanie przy: wewnątrzwspólnotowym nabyciu
towarów, wystąpieniu mechanizmu odwróconego obciążenia oraz imporcie usług lub imporcie towarów, z którymi
wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.
6

8

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
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w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*9
b) Zamawiający wypełnił wobec mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
RODO.

…………………………………………………
Podpis Wykonawcy/Wykonawców

9

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy przekreślić oświadczenie).
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