
Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nazwa firmy (Wykonawcy): .....................      ........................ , dnia ..............

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

Adres Wykonawcy: ................................. 

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

Województwo: ......................................

NIP: ....................................................

tel: ...............................fax: …........................
numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

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

Druk „OFERTA”

Gmina Włodowice
z siedzibą Urząd Gminy Włodowice
42-421 Włodowice
ul. Krakowska 26

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym  na „Zakup  energii 
elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Włodowice w latach 2015-2016” 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

a) a) wartość brutto (cena oferty)wartość brutto (cena oferty) …………………….. zł…………………….. zł

słownie złotych: ………………………………………………………….......................................

b) podatek VAT w wysokości ………….%: ......................... złzł

słownie złotych: .........................................................................................

c) wartość netto: ......................... złzł

słownie złotych: .........................................................................................

Cenę oferty obliczono z uwzględnieniem ceny jednostkowej energii elektrycznej 
netto:
a) CjO11  =............... zł/kWh – dla punktów odbioru energii elektrycznej rozliczanych 

w grupie taryfowej O11,

b) CjC12B  =............... zł/kWh - dla punktów odbioru energii elektrycznej rozliczanych 

w grupie taryfowej C12b,



c) CjC11  =................ zł/kWh - dla punktów odbioru energii elektrycznej rozliczanych 

w grupie taryfowej C11.

w tym:

Szacunkowe zużycie energii 
elektrycznej (prognoza) w okresie 

obowiązywania umowy x cena 
jednostkowa netto 

Wartość netto (zł)

a) W grupie taryfowej O11: 

463 301 kWh x CjO11 

b) W grupie taryfowej C12B: 

174 346 kWh x CjC12B 

c) W grupie taryfowej C11: 

84 446 kWh x CjC11

Łącznie wartość netto:

Podatek VAT:

Łącznie wartość brutto:

2. Termin  wykonania  zamówienia  oraz  warunki  płatności  –  zgodne 
z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  potrzebne 
do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia).

4.  Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.  Oświadczamy,  że  projekt  umowy  zawarty  w  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia  zostały  przez  nas  zaakceptowane  i  zobowiązujemy  się,  w  przypadku 
wybrania  naszej  oferty,  do zawarcia  umowy według wzoru umowy na określonych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną, zgodnie 
z  decyzją  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki  nr  ........................... 
z dnia ........................

Koncesję tę załączamy do oferty.

Zobowiązujemy  się  do  posiadania  koncesji  na  obrót  energią  elektryczną  w  okresie 
obowiązywania umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

7. Oświadczamy, że posiadamy zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji 
energii  elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego TAURON  
Dystrybucja S.A. nr ..................................... z dnia ........................



Zobowiązujemy  się  do  posiadania  umowy  dystrybucyjnej  w  okresie  obowiązywania 
umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

8. Oświadczamy, że zapewnimy bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej 
sprzedawanej w ramach zawartej umowy.

9. Podwykonawcom zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć wykonanie następujących 
części zamówienia:
a) wykonanie ..................................................................................................

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

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

* niepotrzebne skreślić

Do oferty dołączamy:

…..................................

…..................................

…..................................

…..................................

 …...........................................
Pieczątka i podpis 

Wykonawcy/Wykonawcy-Penomocnika


