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  Załącznik nr 1 do SIWZ 

  

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 

Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo 

- Włochy 

ul. gen. M.C. Coopera 5, 01-315  Warszawa 

 

 

Nazwa Wykonawcy /ów............................................................................................................... 

adres ............................................................................................................................................ 

numer telefonu/ numer faksu ...................................................................................................... 

adres e-mail: …………………………………………………………………………………. 

NIP: ………………………….. Regon: ………………….. KRS: …………………………. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawę (sprzedaż)  energii  elektrycznej do 

Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa 

Bemowo – Włochy”, nr postępowania  9/PN/D/2019  składamy niniejszą ofertę: 

                        

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  

              Tabela A         Taryfa C 11 

Cena netto za 

energię elektryczną 

w zł./kWh 

Szacunkowe 

zapotrzebowanie energii 

w okresie  12 miesięcy 

Wartość netto 

Kolumna 1x 

kolumna 2 

VAT   w 

złotych 

Wartość brutto 

Kolumna 3 + 

kolumna 4 

1 2 3 4 5 

  

87000,000 kWh 

 

   

 

  Tabela B   Taryfa  C21 

Cena netto za energię 

elektryczną w 

zł./kWh 

Szacunkowe 

zapotrzebowanie energii 

w okresie  12 miesięcy 

Wartość netto 

Kolumna 1x 

kolumna 2 

VAT   w 

złotych 

Wartość brutto 

Kolumna 3 + 

kolumna 4 
1 2 3 4 5 

 

 

640000,000 kWh 
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 Zgodnie z podaną niżej kalkulacją : 

 

Jednostka 

Ilości szacunkowe 

(kWh) w okresie 

obowiązywania 

umowy tj; 12 m-cy 

Cena 

jednostkow

a  netto ¹ 

(zł ) 

Wartość  

netto (zł) 

(kol. 2 x 

kol. 3) 

Podatek 

VAT ² 

(%) 

 

Podatek 

VAT w zł 

(kol. 4 x 

kol. 5) 

Wartość brutto (zł) 

(kol.4+kol.6) 

Grupa 

taryfowa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ul. 1 Sierpnia 36 A 37 000      C21 

ul. Cegielniana 8 125 000      C21 

ul. Janiszowska 15 58 000      C21 

ul. Powstańców Śląskich 19 95 000      C21 

ul. Wrocławska 19 65 000      C21 

ul. Coopera 5 260 000      C21 

Razem dostawa (sprzedaż ) energii elektrycznej ³ 

dla grupy taryfowej C 21 

    

 

 --------- 

ul. Czumy 1 78 500      C11 

ul. Szybowcowa 4 8 500      C11 

 

Razem dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej ³ 

dla grupy taryfowej C 11 

 

     

 

--------- 

Łączna wartość zamówienia netto: …………………….. + VAT 23 % ………………., łączna wartość 

zamówienia brutto: …………………………………………………………………………… 

Płatność dokonywana będzie na nr konta Wykonawcy o nr ………………………………                             

¹ Cena jednostkowa powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc 

po przecinku 

² Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty 

przepisami prawa. 

³ W cenie ofertowej winny zostać ujęte przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia np. 

opłata handlowa, łącznie z podatkiem od towarów i usług-VAT. 

 

1. Oświadczamy, że cena jednostkowa netto w danej grupie taryfowej za dostarczoną energię 

elektryczną nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy, z wyjątkiem zmiany stawki podatku 

akcyzowego lub stawki podatku VAT, 

2. Oświadczamy, że łączna cena brutto podana w pkt 1 a, b niniejszego formularza zawiera 

wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.  

3. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i nie wnosimy do 

 niej żadnych zastrzeżeń, 

2) uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, 

4) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  i czasie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy: samodzielnie*/przy udziale 

podwykonawców*, którym powierzymy wykonanie części zamówienia  

tj:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

5. wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

………………………………………….…………………..……….…… 

e-mail:  …..………………..……….……. tel./fax: .................……..…….......................... 
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6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest ........................................................................................................................... 

7. W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w Umowie, 

jako reprezentacja Wykonawcy (zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym / wpisem w 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej / udzielonym pełnomocnictwem): 

Imię i nazwisko ............................................ –stanowisko/funkcja*.................................. 

Imię i nazwisko ............................................ –stanowisko/funkcja* ................................. 

8. Oświadczam/-my że niniejsza oferta zawiera na stronach od __ do __ informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie 

mogą być one udostępnione osobom trzecim/ nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* 

Uwaga! W przypadku zastrzeżenia części oferty, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 

dokument, w którym wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

 

9. Oświadczam, że jesteśmy (właściwe zaznaczyć znakiem X – jeśli dotyczy): 

 

mikroprzedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR) 
 

małym przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR) 
 

średnim przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwa, które nie są 

mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 

250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR) 

 

 

10 Załącznikami do oferty  są następujące dokumenty:** 

a) ....................................................................................................... 

b) ....................................................................................................... 

……………………………………………………………….. 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

 

*- niepotrzebne skreślić 

** - Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność  z oryginałem. 

 

 

...................................., dn. …..……...............    ..............................................................................  

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 


