
                                                                                            Załącznik nr 1

.............................................................
( pieczęć adresowa Wykonawcy )

                                               FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
Nazwa/Imię i Nazwisko: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Siedziba/miejsce zamieszkania: .................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Numer telefonu: ............................................. Numer faksu: ………….………………….....
Adres poczty elektronicznej: e-mail ..............................................................................
Numer REGON: .............................................. Numer NIP: ……………………….……......
Nr KRS ............................................. zarejestrowany przez ...........................................................
....................................................................................................................................................
albo
Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej .....................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do obiektów MOSIR Mielec w 
roku 2015r. składamy
niniejszą ofertę :
                  I  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ 
zamówienia za cenę  łączną za okres 01.01. – 31.12.2015 dla wszystkich punktów poboru : 
1. Cena netto ……. .……. .   PLN / słownie ………………………………………………….
2. Cena brutto . . . . . . . . . .    PLN / słownie …………………………………………………..
3. Podatek VAT ………….    PLN / słownie ………………………………………………….

                 II          SPRZEDAZ   ENERGII  ELEKT.
1. Cena energii elektrycznej  Taryfa  B 23:
    cena jednostkowa za 1 MWh ……….PLN brutto  , VAT ………PLN, netto  . . . . . . . PLN
 2. Cena energii elektrycznej  Taryfa C 21:
    cena jednostkowa za 1 MWh .............PLN brutto  , VAT ………PLN, netto . . . . . . . PLN
 3. Cena energii elektrycznej Taryfa C 11

cena jednostkowa za 1 MWh .............PLN brutto , VAT ……   PLN, netto . . . . . . .PLN
                 III    SPRZEDAŻ       +       DYSTRYBUCJA  / ceny netto /

        
Obiekt taryfa moc 

um.
     kW

Ilość*
1

MWh

cena
jedn.
 pln 

Wartość 
Sprzedaż
   pln
  /3x4/

Wartość *
2

Dystrybucja
     pln

Razem 

     pln
  /5+6/

 1 2   3   4     5        6      7
1 Pływalnia 

ul.Pow. W-wy
B23 285 1200

2 Hala 
ul.Solskiego

C21   660

3 Stadion  a)
ul.Solskiego

C21   150



4 Stadion  b)
ul.Solskiego

C21   180

5 ul.Warszawska  
  a)b)

C11     5

Razem  -   -   -  -

*
1   

ilość kWh przyjęta szacunkowo na potrzeby przetargu,

*
2

 koszty dystrybucji wyliczono na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy OSD

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w okresie określonym w SIWZ.
4. Oświadczamy, że cena oferty jest ceną faktyczną, zawierającą wszystkie koszty    
   Wykonawcy oraz podatki obowiązujące na dzień sporządzania oferty.
5. Oświadczamy, że cena jednostkowa brutto za 1 MWh podana w formularzu ofertowym
     będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki    podatku
     VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
    wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do                         
     przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi
    określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
7a. Oświadczamy, że posiadamy umowę lub promesę z lokalnym  DSO umożliwiającą   
     wykonanie zamówienia
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w        
     SIWZ ,tj. na okres 60 dni.
9. Oświadczamy, iż akceptujmy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącej
    załącznik nr 5 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty , zobowiązujemy się do       
    zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego
10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia oferty
(art. 233 i 297 k.k.).
11. Oferta została wniesiona na ..................... zapisanych stronach podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr ............... do nr ...............
12. Integralną częścią oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia:
1) ....................................................................
2) ....................................................................
3) ....................................................................
4) ....................................................................
5) ....................................................................
    

………………………….
Miejscowość , data                                                               ..  .…………………………………         
                                                                                                
                                                                                     ( podpis osoby/osób upoważnionej/ych             
                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy )


