
 

 

 1 

 
……………………………..      Załącznik nr 2 do SIWZ 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 
 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

                  (pełna nazwa/firma i adres/ pieczęć Wykonawcy) 

 

WYKONAWCA : ………………………………………………………………………….. 

 

Adres : ……………………………………………………………………………………… 

 

NIP : ………………………….. 

 

REGON : ……………………. 

 

FAX/TEL. ……………………   

 

E-MAIL………………………. 
 

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

„Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

w okresie 24 miesięcy od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.” 

składamy niniejszą ofertę: 

 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę  

jak niżej: 

1. Cena energii elektrycznej (obrót)*:  

Wartość netto: ………………………………………zł 

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

Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki.** 

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

Wartość brutto: …………………………………......zł*** 

(słownie ………………………………………………………………………………złotych) 

* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa. 

*** Cena brutto stanowi cenę netto powiększona o podatek VAT. 
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2. Cena oferty w ust. 1 jest obliczona na podstawie cen jednostkowych określonych                     
w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz wartości 
zawartych  w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 
nr 1 do SIWZ (opłata handlowa jest wliczona w cenę energii). 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 
31.12.2019 r., z zastrzeżeniem, że sprzedaż rozpocznie się od dnia wejścia w życie 
umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ, tj. nie wcześniej niż po spełnieniu 
wszystkich warunków przewidzianych w tej Umowie. 

4. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną 
na dzień składania oferty. 

5. Oświadczamy, że cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana             
w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej 
zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

6. Oświadczamy, że cena jednostkowa brutto podana w formularzu cenowym będzie 
podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub 
ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty. 

8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie 
wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany 
w SIWZ. 

10. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 7 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 
zawarcia umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w 
Sejnach na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

11. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na dokonywanie zmian taryf dystrybucyjnych         
i mocy umownych przez Zamawiającego dla wybranych punktów punktów poboru 
energii w zakresie taryf Cxx z zachowaniem ceny za dostawę energii z niniejszego 
postępowania (jedna płaska stawka dla taryf Cxx we wszystkich strefach). 

12. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, 
aktualny na dzień składania oferty. 

13. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia: 
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L.p. Zakres Nazwa i adres podwykonawcy 

1 
  

2 
  

 

14. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji                    
i dokumentów zamieszczonych w dokumentacji ofertowej na stronach nr 
........................................................................................................................................ 

 

15. W przypadku zwrotu wadium, jego kwotę proszę przelać na rachunek bankowy nr 

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

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: ............. ponumerowanych i wypełnionych stron. 

Załączniki do oferty: 

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

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

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

4. ............................................................... 

  Wykonawca/Upełnomocnieni  

przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

(miejscowość, 

data) 

(imię i nazwisko) (podpis, pieczęć) 


