Kompleksowa dostawa energii elektrycznej – część II
Znak sprawy: ZP 14/2019

Załącznik nr 3 do SIWZ ZP 14/2019 Formularz oferty
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

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

Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma), adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod, miejscowość, województwo, kraj)
Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie *
Organ rejestrowy:

Rejestr nr:

NIP nr:

REGON nr:

URL:http: //

Nr telefonu:

E-mail:
* w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie należy podać wyżej wymagane dane każdego z podmiotów składających ofertę
wspólną (Powielić tyle razy, ile to potrzebne poprzez skopiowanie w/w pól formularza ofertowego) a także wyraźnie oznaczyć ustanowionego
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu.

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
................................................................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej na który Zamawiający będzie kierować korespondencję: …….........…........................................
Osoba wyznaczonej do kontaktu: ………………………………………..........., Nr tel. …….........................................
W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy.

Zamawiający:
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

OFERTA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej – część II,
Znak sprawy ZP 14/2019
1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ)

2.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ w tym z wyjaśnieniami i zmianami do SIWZ i akceptujemy w
całości wszystkie warunki w niej zawarte.

3.

OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

4.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia

za łączną ceną (przyłącze I - podstawowe i przyłącze II - rezerwowe w okresie 15 miesięcy):
…………………………… zł netto (słownie:…………………………………………………………………………………………………………),
Plus należy podatek VAT,
…………………………… zł brutto (słownie:…………………………………………………………………………………………………………)
zgodnie z poniższymi tabelami cenowymi :
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PRZYŁĄCZE I - PODSTAWOWE
założenia
Lp.
1

Wyszczególnienie
2

1

5

dystrybucja

4

6

składnik zmienny stawki
sieciowej
składnik stały stawki
sieciowej
stawka opłaty przejściowej
opłata abonamentowa
stawka opłaty OZE
stawka opłaty
kogeneracyjnej

sprzedaż

7

8

3
stawka jakościowa

2
3

1. moc przyłączeniowa 1400 kW
Cena
jednostko
Ilość
wa netto*
4
5
6
zł/MWh

240,00

zł/MWh

240,00

zł/kW/m
-c
zł/kW/m
-c
zł/m-c

2. zużycie miesięczne 240 MWh
Wartość
netto**

Vat
%

Wartość
brutto**

7 (5x6)

8

9

1 400,00
1 400,00
1

zł/MWh

240,00

zł/MWh

240,00

cena energii elektrycznej

zł/MWh

240,00

opłata abonamentowa

zł/m-c

1

RAZEM - OKRES JEDNEGO MIESIĄCA
RAZEM - OKRES PIĘTNASTU MIESIĘCY

PRZYŁĄCZE II - REZERWOWE
założenia
Lp.
1
1

Wyszczególnienie
2

4
5
6

dystrybucja

2
3

9

sprzedaż

7
8

1. moc przyłączeniowa 226 kW
Cena
jednostkowa Ilość
netto*

3
stawka jakościowa
składnik zmienny stawki
sieciowej
składnik stały stawki
sieciowej
stawka opłaty
przejściowej
opłata abonamentowa
stawka opłaty OZE
stawka opłaty
kogeneracyjnej
cena energii
elektrycznej
opłata abonamentowa

4
zł/MWh

5

zł/MWh

6
1

2. zużycie miesięczne 1 MWh
Vat
Wartość
Wartość
netto**
brutto**
%
7 (5x6)

1

zł/kW/m-c

226

zł/kW/m-c

226

zł/m-c
zł/MWh

1
1

zł/MWh

1

zł/MWh

1

zł/m-c

1

RAZEM - OKRES JEDNEGO MIESIĄCA
RAZEM - OKRES PIĘTNASTU MIESIĘCY
*Cenę jednostkową należy podać z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku.
**Wartość netto i wartość brutto należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
-2-

8

9

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej – część II
Znak sprawy: ZP 14/2019
5.

OŚWIADCZAMY, że w oferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

6.

AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

7.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w SIWZ (w tym z wyjaśnieniami i
zmianami do SIWZ) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.

OŚWIADCZAMY, że nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu uzyskania
niniejszego zamówienia.

9.

OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust.
1, powołujemy się na zasoby innych podmiotów i przedstawiamy zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: (wypełnić jeżeli dotyczy)
…………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca)

10. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie / przewidujemy powierzenie wykonania zamówienia
podwykonawcom w następującym zakresie: (niepotrzebne skreślić)
.................................................................................................................................................
(określenie części zamówienia i nazwy firmy podwykonawcy)
11. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
12. OŚWIADCZAMY, że wnieśliśmy wadium w formie:………...……………………………………………………...
13. WADIUM wniesione w pieniądzu należy zwrócić na:
rachunek prowadzony w banku: …………………………………………………………………...,
numer konta: ………………………………………………………………….…………..………….
14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1. ........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................
15. OŚWIADCZAMY, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:
tak □*
nie □*
*zaznaczyć właściwe
16. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z informacją w zakresie RODO zamieszczoną w treści SIWZ.
17. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
……………………………………….

……………………………..

miejscowość data

imię i nazwisko osoby podpisującej
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