Załącznik nr 2 do SIWZ

……………….……...
Miejscowość i data

…………………………………………
Nazwa i adres wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
sporządzony dla ”EKO-REGION” sp. z o.o. dotyczy zamówienia:
Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Spółki ”EKO-REGION”.
1. WYKONAWCA:
…………………………………………………………………………………………………........................................
Zarejestrowana nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zarejestrowany adres wykonawcy:

Numer telefonu/faksu ……………………………………………………………………………..
Adres e-mail…………………………………………………………………………………..
Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych
informacji i wyjaśnień, jeżeli będą wymagane, tel., fax.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wartość przedmiotu zamówienia:

Obiekt

Nazwa taryfy /
element taryfy

Szacowane
zużycie w
MWh w roku
2019

Cena/za 1 MWh
netto VAT brutto

Wartość całkowita
przedmiotu zamówienia w
okresie obowiązywania umowy
netto
VAT
brutto

C11
Siedziba Zarządu
Zakład/Instalacja
Skierniewice
Zakład/Instalacja
w Julkowie
Zakład/Instalacja
w Ostrzeszowie

całodobowa

42,00

całodobowa

30,00

całodobowa

16,80

całodobowa

67,20

C21
Zakład/Instalacja
w Bełchatowie

całodobowa

97,68

B23
Zakład/Instalacja
w Julkowie
Zakład/Instalacja
w Julkowie

Szczyt
przedpołudniowy
Szczyt
popołudniowy

670,80
265,20
1

Zakład/Instalacja
w Julkowie
Zakład/Instalacja
w Bełchatowie
Zakład/Instalacja
w Bełchatowie
Zakład/Instalacja
w Bełchatowie
Zakład/Instalacja
w Woli Kruszyńskiej
Zakład/Instalacja
w Woli Kruszyńskiej
Zakład/Instalacja
w Woli Kruszyńskiej
Zakład/Instalacja
w Dylowie A
Zakład/Instalacja
w Dylowie A
Zakład/Instalacja
w Dylowie A
Zakład/Instalacja
w Gotartowie
Zakład/Instalacja
w Gotartowie
Zakład/Instalacja
w Gotartowie

Pozostałe godziny
doby
Szczyt
przedpołudniowy
Szczyt
popołudniowy
Pozostałe godziny
doby
Szczyt
przedpołudniowy
Szczyt
popołudniowy
Pozostałe godziny
doby
Szczyt
przedpołudniowy
Szczyt
popołudniowy
Pozostałe godziny
doby
Szczyt
przedpołudniowy
Szczyt
popołudniowy
Pozostałe godziny
doby

OGÓŁEM

1104,00
244,20
142,80
381,60
9,60
7,20
28,80
162,00
118,80
607,20
796,80
265,20
1004,40
6 062,28

Uwagi: Wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy ujęte w przedmiocie zamówienia oraz związane
z tym koszty powinny być wliczone w cenę realizacji zadania.
2. Termin realizacji zamówienia: dostawy energii w oparciu o umowę odbywać się będą
od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
3. Termin i forma płatności: ……. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,
przelewem.
4. Wykonawca
posiada koncesję
na
obrót
energią
elektryczną
o
numerze
………………………z dnia ………….… wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5. Oświadczamy, że:
− zapoznaliśmy się z SIWZ oraz jej załącznikami i dokonaliśmy wyceny zamówienia biorąc pod
uwagę informacje zawarte w SIWZ oraz we wszystkich jej załącznikach oraz uzyskaliśmy
niezbędne informacje do przygotowania oferty.
− uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
− załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia oraz projekt
umowy został przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
− przedsiębiorstwo jest (proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe):
1) mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;
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2) małym przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
3) średnim
przedsiębiorstwem
–
przedsiębiorstwo,
które
nie
jest
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250
osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR.
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).
5. Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):
□
Wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego,
□
Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług: …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru
lub
usług
powodująca
obowiązek
podatkowy
u
Zamawiającego
to:
………………………………zł netto.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający
przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po
stronie Zamawiającego.
Akceptujemy warunki płatności oraz pozostałe warunki zamówienia określone w SIWZ.
Oferta została złożona na …… stronach, kolejno ponumerowanych od nr ……….. do nr .... .
Ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania w postępowaniu i/lub zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, a w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa
(lub więcej) podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: (jeżeli dotyczy)

Nazwisko, imię /firma .............................................................................
Adres ..............................................................
Telefon .............................................................
Faks/e-mail………....................................

Informacje Wykonawcy dotyczące części
zamierza powierzyć podwykonawcom:

zamówienia,

której

wykonanie

…………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..............................................................................................
…………………………………………………………………………………………...............................................
…..........................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................
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Zastrzeżenie Wykonawcy:
Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
od……… do……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
Miejscowość: ……………………………………., data: …………………………

……………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach
uprawnionych
do
reprezentowania
wykonawcy
lub
uprawnionych we właściwym upoważnieniu)
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