
Załącznik Nr 2 

 

Nazwa Wykonawcy : ...................................... 

Adres : ...................................... 

tel.: ...................................... 

faks ...................................... 

REGON ...................................... 

NIP ...................................... 

www: http://........................................................... 

email: …..................@….......... 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej czynnej w ilości 

16 000,80 MWh, dla 10 podmiotów – Zamawiających, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę. 

 

1. Oferuję wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę: 

 

 

CENA BRUTTO OFERTY 
...................... złotych (słownie:..................................... 

........................................................................... zł) 

VAT 

 

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

.......................................................................... zł) 

CENA NETTO OFERTY 

 

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

.......................................................................... zł) 

CENA JEDNOSTKOWA 1 

MWh NETTO 

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

........................................................................... zł) 

CENA JEDNOSTKOWA 1 

MWh BRUTTO 

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

........................................................................... zł) 

 

 

2. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt. 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z 

wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

5. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich 

Zamawiającego. 

6. Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy PZP * 

7. Oświadczam, iż posiadamy zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z właściwym Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są obiekty Zamawiających umożliwiające 

sprzedaż energii elektrycznej przez nasze przedsiębiorstwo. 

8. Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty: 

1. ................... 

2. .................... 

3. .................... 



 

 

Miejscowość ................................ data 

 

………………………………………………….. 

czytelny podpis lub podpis z pieczątką 

imienną osoby/osób upoważnionej/ 

upoważnionych do reprezentowania 

wykonawcy 

 

 

* Wykonawca w przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykreśla powyższe zdanie z 

załącznika nr 1 –Formularz Oferty - jednocześnie składa listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy PZp  

 

Pouczenie: Formularz oferty stanowi integralną część Specyfikacji, Wykonawca obowiązany 

jest do jego wypełnienia. Formularz powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim i 

podpisany przez osobę uprawnioną do przygotowania oferty. Formularz powinien stanowić 

pierwsza stronę oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


