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FORMULARZ OFERTY 
    

Zamawiający:  
Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. 
69 – 100 Słubice  
ul. Krótka 9 
 

Nazwa Wykonawcy  

Adres:  

tel./fax:  

REGON:  

NIP:  

http://  

e-mail:  
 

W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu, zgodnie z § 6 
„Regulaminu udzielania zamówień prze spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach 
nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164) na  

 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby  
Zakładu Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach” 

 
My, 
 
(imię i 
nazwisko)............................................................................................................................................................ 
 
(imię i 
nazwisko)............................................................................................................................................................. 
 
w imieniu reprezentowanej przez nas firmy oświadczamy: 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt 3. SIWZ „Dostawa energii elektrycznej 

na potrzeby Zakładu Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach” w ilości 2 883 921 kWh za cenę: 

- cena netto ….....................................................................……………….zł 

(słownie: ….......................................................................................................................................................) 

- cena brutto ….....................................................................……………….zł 

(słownie: ….......................................................................................................................................................) 

- w tym VAT ….....................................................................……………….zł  

(słownie: ….......................................................................................................................................................) 
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W tym cena jednostkowa netto dla poszczególnych taryf całodobowo łącznie wynosi: 

C21 -  680 676 kWh x ………………………zł/kWh = ………………………………… zł 

C23 -  998 720 kWh x ………………………zł/kWh = ………………………………… zł 

B21 -  746 500 kWh x ………………………zł/kWh = ………………………………… zł 

C11 -  391 968 kWh x ………………………zł/kWh = ………………………………… zł 

2. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od 1.01.2019 do 31.12.2019.  

3. Akceptujemy warunki płatności Zamawiającego.  

4. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do 
niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji 
lokalnej w terenie).  

5. Oświadczam/my, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Istotne dla stron 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy” zostały przez nas zaakceptowane                        

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do przygotowania i zawarcia umowy na warunkach 

w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

6. Uważamy się za związaną niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

7. W przypadku wyboru oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 

8. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner Konsorcjum zarządzanego przez 

(nazwa lidera) ……………………………................................................................................................................. 

(niepotrzebne skreślić) 

9. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

postępowania. 

10. Oświadczamy, że oferta zawiera / nie zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte 

są w następujących dokumentach:  

1) ............................................................................................................................................................... 

2) ................................................................................................................................................................ 

 
11. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) ................................................................................................................................................................ 

2) ................................................................................................................................................................ 

 
12. Informuje, że oferta została złożona na ...................................... ponumerowanych stronach. 

1) ................................................................................................................................................................ 

2) ................................................................................................................................................................ 

 
 

............................................................. 
miejscowość, data 

 

 ............................................................................................................... 
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy 

Wykonawcy 

 
 


