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…………………………… 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

1. Pełna nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca jest mikro/małym/średnim* przedsiębiorstwem1 

(*niepotrzebne skreślić) 

3. Adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Numer identyfikacyjny Wykonawcy: 

REGON …………………………NIP ………………………… 

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej do obiektów Służba Ochrony 

Państwa w m. Warszawa, Raducz i Gdańsk sprawa nr 7/2019/ZP” składamy niniejszą 

ofertę: 

5. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

CZĘŚĆ I 
Miejsce dostarczenia 

energii 
Cena netto za 

dostawę energii 
elektrycznej czynną 

całodobowo w 
zł/kWh od 

01.01.2020 r. do 
31.12.2022 r. 

Szacunkowe 
zapotrzebowanie 
energii w kWh 

od 01.01.2020 do 
31.12.2022 r. 

Wartość 
netto 
kolumna 2 x 

kolumna 3 

23% VAT 
(wartość 
podatku w zł) 

Wartość 
brutto 
kolumna 4 + 

kolumna 5 

1 2 3 4 5 6 

Część I – Warszawa  7.852.254    

 
 

                                                           
1 zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: 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. 
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CZĘŚĆ II 
Miejsce dostarczenia 

energii 
Cena netto za 

dostawę energii 
elektrycznej czynną 

całodobowo w 
zł/kWh od 

01.07.2019 r. do 
31.12.2022 r. 

Szacunkowe 
zapotrzebowanie 
energii w kWh 

od 01.07.2019 do 
31.12.2022                                                                  

r. 

Wartość 
netto 
kolumna 2 x 

kolumna 3 

23% VAT 
(wartość 
podatku w zł) 

Wartość 
brutto 
kolumna 4 + 

kolumna 5 

1 2 3 4 5 6 

Część II – Warszawa   1.500.000    

 
CZĘŚĆ III 
Miejsce dostarczenia 

energii 
Cena netto za 

dostawę energii 
elektrycznej czynną 

całodobowo w 
zł/kWh od 

01.01.2020 r. do 
31.12.2022 r. 

Szacunkowe 
zapotrzebowanie 
energii w kWh 

od 01.01.2020 do 
31.12.2022 r. 

Wartość 
netto 
kolumna 2 x 

kolumna 3 

23% VAT 
(wartość 
podatku w zł) 

Wartość 
brutto 
kolumna 4 + 

kolumna 5 

1 2 3 4 5 6 

Część III – Raducz  1.560.000    

 
CZĘŚĆ IV 
Miejsce dostarczenia 

energii 
Cena netto za 

dostawę energii 
elektrycznej czynną 

całodobowo w 
zł/kWh od 

01.01.2020 r. do 
31.12.2022 r. 

Szacunkowe 
zapotrzebowanie 
energii w kWh 

od 01.01.2020 do 
31.12.2022 r. 

Wartość 
netto 
kolumna 2 x 

kolumna 3 

23% VAT 
(wartość 
podatku w zł) 

Wartość 
brutto 
kolumna 4 + 

kolumna 5 

1 2 3 4 5 6 

Część IV – Gdańsk  30.000    

 
 
6. Oświadczamy, że: 

a. zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 

b. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

c. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, 

d. deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed 

podpisaniem umowy, w wysokości 5 % wartości umowy brutto, 

e. zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ                      

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. (Zamawiający dopuszcza 

możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną). 

f. posiadamy Generalne Umowy Dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego: 
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• umowa nr …………………… zawarta dnia …………………….. z 

…………………………………………………………………………………………. 

• umowa nr …………………… zawarta dnia …………………….. z 

…………………………………………………………………………………………. 

• umowa nr …………………… zawarta dnia …………………….. z 

…………………………………………………………………………………………. 

7.  Podwykonawcom powierzamy wykonanie następujących czynności (wypełnić  

w przypadku zaistnienia takiej okoliczności ze wskazaniem firm podwykonawców): 

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

8. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

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 (zwanym 

RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

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

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

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1 ………………………………………………………………………………………………… 

2 ……………………………………………………………………………………………..….. 

3 ………………………………………………………………..……………………………….. 

4 ………………………………………………………………..……………………………….. 

5 ………………………………………………………………..……………………………….. 

6 ………………………………………………………………..……………………………….. 

7 ………………………………………………………………..……………………………….. 

8 ………………………………………………………………..……………………………….. 

 

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

                                                                                        /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

                                                           
2 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).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). 


