
Zamawiający:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. .z o. o. Znak: 2/2020
Przetarg nieograniczony na: „Kompleksowa dostawa energii 
na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o.”

Załącznik Nr 1 do SIWZ

.................................................                          
/nazwa wykonawcy/pieczęć wykonawcy(ów)/

FORMULARZ „O F E R T A” 

NAZWA WYKONAWCY: .........................................................................................................

ADRES WYKONAWCY: ...........................................................................................................

NR TELEFONU: ..................................................... FAX:   .......................................................

EMAL: .....................................................

NIP:   .......................................................... REGON:  ................................................................

Zamawiający : Zakład  Gospodarki  Komunalnej
w Szczebrzeszynie Sp. z o. o 
Ul. Gorajska 51
22-460 Szczebrzeszyn

  
W  odpowiedzi  na  zaproszenie  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,

prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz 2020r.
poz. 1086) na :  „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o.”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach cenowych:

Nazwa Jednostka
Szacowana
ilość
(1)

Cena 
jednostkowa
netto[zł] (2)

Wartość 
netto[zł]
(3) = 
(1)*(2)

DLA GRUPY TARYFOWEJ G11

Sprzedaż energii elektrycznej (obrót)

Energia czynna kWh 6865

Opłata handlowa
Ilość 
ppe×m-ce

2×12=24

Dystrybucja energii elektrycznej

Opłata stała
Opłata przejściowa zł × m-c 2×12=24

Składnik stały opłaty sieciowej zł × m-c 2×12=24

Opłata zmienna

Składnik jakościowy stawki 
opłaty systemowej

kWh 6865

Składnik zmienny stawki 
opłaty sieciowej

kWh 6865

Opłata OZE kWh 6865
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Opłata kogeneracyjna kWh 6865

Opłata abonamentowa
Ilość 
ppe×m-ce

2×12=24

RAZEM wartość netto dla grupy taryfowej G11

DLA GRUPY TARYFOWEJ B22

Sprzedaż energii elektrycznej (obrót)

Energia czynna
w szczecie kWh 19300
Poza szczytem kWh 190038

Opłata handlowa
Ilość ppe x 
m-ce

1x12=12

Dystrybucja energii elektrycznej

Opłata stała

Opłata przejściowa
kW x mi-ce

80 x 12 = 
960

Składnik stały opłaty 
sieciowej

kW x m-ce
80 x 12 
=960

Opłata zmienna 
w szczecie

Składnik jakościowy stawki 
opłaty systemowej

kWh 19300

Składnik zmienny stawki 
opłaty sieciowej

kWh 19300

Opłata zmienna 
poza szczytem

Składnik jakościowy stawki 
opłaty systemowej

kWh 190038

Składnik zmienny stawki 
opłaty sieciowej

kWh 190038

Opłata OZE kWh 190038

Opłata kogeneracyjna kwh

Opłata abonamentowa
Ilość ppe x 
m-ce

1 x 12= 12

RAZEM wartość netto dla grupy taryfowej B22

DLA GRUPY TARYFOWEJ C12A

Sprzedaż energii elektrycznej (obrót)

Energia czynna
w szczycie kWh 3726

poza szczytem kWh 54237

Opłata handlowa
Ilość 
ppe×m-ce

5×12=60

Dystrybucja energii elektrycznej

Opłata stała
Opłata przejściowa kW × m-ce

72 *12 = 
864

Składnik stały opłaty sieciowej kW × m-ce
72 * 12 = 
864

Opłata zmienna
w szczycie

Składnik jakościowy stawki 
opłaty systemowej

kWh 3726

Składnik zmienny stawki 
opłaty sieciowej

kWh 3726
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Opłata zmienna
poza szczytem

Składnik jakościowy stawki 
opłaty systemowej

kWh 54237

Składnik zmienny stawki 
opłaty sieciowej

kWh 54237

Opłata OZE kWh 54237

Opłata kogeneracyjna kWh

Opłata abonamentowa
Ilość 
ppe×m-ce

5×12=60

RAZEM wartość netto dla grupy taryfowej C12A

DLA GRUPY TARYFOWEJ  C23
Sprzedaż energii elektrycznej (obrót)

Energia czynna

szczyt 
przedpołudniowy

kWh 39096

szczyt 
popołudniowy

kWh 28270

Poza 
szczytem kWh 160935

Opłata handlowa
Ilość ppe 
x m-ce

1 x12 =12

Dystrybucja energii elektrycznej

Opłata stała
Opłata przejściowa

kW x m-
ce

60 x 12 
=720

Składnik stały opłaty sieciowej
kW x m-
ce

60 x 12 
=720

Opłata zmienna 
szczyt 
przedpołudniowy

Składnik jakościowy stawki 
opłaty systemowej

kWh 39096

Składnik zmienny stawki 
opłaty sieciowej

kWh 39096

Opłata zmienna 
szczyt 
popołudniowy

Składnik jakościowy stawki 
opłaty systemowej

kWh 28270

Składnik zmienny stawki 
opłaty sieciowej

kWh 28270

Opłata zmienna 
poza szczytem

Składnik jakościowy stawki 
opłaty systemowej

kWh 160935

Składnik zmienny stawki 
opłaty sieciowej

kWh 160935

Opłata OZE
kWh 160935

Opłata kogeneracyjna kWh

Opłata abonamentowa
Ilość ppe x
m-ce

1 x12 =12

Razem wartość netto dla grupy taryfowej C23

DLA GRUPY TARYFOWEJ  C11

Sprzedaż energii elektrycznej (obrót)

Energia czynna kWh 15

Opłata handlowa
Ilość 
ppe×m-ce

1×12=12

Dystrybucja energii elektrycznej
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Opłata stała
Opłata przejściowa kW × m-ce 1×12=12

Składnik stały opłaty sieciowej kW × m-ce 1×12=12

Opłata zmienna

Składnik jakościowy stawki 
opłaty systemowej

kWh 15

Składnik zmienny stawki 
opłaty sieciowej

kWh 15

Opłata OZE
kWh 15

Opłata kogeneracyjna kWh

Opłata abonamentowa
Ilość 
ppe×m-ce

1×24=24

RAZEM wartość netto dla grupy taryfowej C11

OGÓŁEM  WARTOŚĆ NETTO (taryfa G11 + B22 + C12A + C23 + C11)

VAT

OGÓŁEM  WARTOŚĆ BRUTTO (taryfa G11 + B22 + C12A + C23 + C11)

OGÓŁEM  WARTOŚĆ NETTO (taryfa G11 + B22 + C12A + C23 + C11) ........................................ zł

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

VAT ........................................zł 

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

OGÓŁEM  WARTOŚĆ BRUTTO (taryfa G11 + B22 + C12A + C23 + C11) ......................................zł

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

UWAGI:

- ceny  jednostkowe  netto  za  kWh  mogą  być  podane  z  dokładnością  do  czterech  miejsc  
po przecinku,

- wartości netto oraz wartości brutto musza być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1. Oświadczamy, iż:

a) jesteśmy sprzedawcą energii elektrycznej i właścicielem sieci dystrybucyjnej*

b)  jesteśmy wyłącznie  sprzedawcą  energii  elektrycznej,  zaś  właścicielem sieci  dystrybucyjnej  jest

……………………………………………………..   posiadający  aktualna  koncesje  na  prowadzenie

działalności  gospodarczej  w zakresie  dystrybucji  energii  elektrycznej,  z  którym  mamy  podpisaną

stosowna umowę współpracy (umowę generalną)*

2. Termin  płatności  faktur  od  dnia  wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę  (zaznaczyć
właściwe):

□ w ciągu 0-14 dni kalendarzowych

□ w ciągu 15-21 dni kalendarzowych

□     w ciągu 22-30 dni kalendarzowych
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Uwaga : Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnej opcji terminu płatności faktur, Zamawiający przyjmie,

że oferuje on Termin płatności faktur w ciągu 0 - 14 dni kalendarzowych – i przyzna 0 pkt.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i

realizacji przyszłego świadczenia umownego.

4. Akceptujemy termin wykonania zamówienia tj.: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

5. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  oraz

istotnymi postanowieniami umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ) i nie wnosimy do nich

zastrzeżeń.

6. Oświadczamy,  że  uzyskaliśmy  wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty

i wykonania zamówienia.

7. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  

w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu do

składania ofert.

8. Zobowiązujemy się  w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na warunkach

i  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy iż, podwykonawcom:

a) nie  zamierzamy* powierzyć  wykonania  żadnych  części  zamówienia  –  zamówienie

wykonamy sami,

b) zamierzamy* powierzyć wykonanie następujących części zamówienia w zakresie:

………………………………………………………………………………………………….………
* niepotrzebne skreślić

10. Oferta została złożona na ……………. stronach 

11. Do oferty dołączono następujące dokumenty – wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz

załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów:

  

 …………………………………………………………………………………….…….

 ……………………………………………………………………………………….….

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

..................................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _            ...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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