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Załącznik nr 1 do pisma 

	 	

	

	

______________________________	

																			(pieczęć	Wykonawcy)	

	

Załącznik	nr	1	do	SIWZ	

FORMULARZ	OFERTY	

Pełna	nazwa	Wykonawcy/	
Wykonawców	wspólnie	ubiegających	się		

o	udzielenie	zamówienia*	

	

Adres	/	nr	telefonu	/	nr	faxu/	NIP/	adres		
e-mail	

	

Pełnomocnik	do	reprezentowania	
Wykonawcy/	Wykonawców	wspólnie	

ubiegających	się		
o	udzielenie	zamówienia*	

	

Dane	osoby	upoważnionej	do	kontaktu		
z	Zamawiającym	w	trakcie	postępowania:	
imię	i	nazwisko/adres	e-mail/	nr	telefonu/	

nr	faxu	
	

	

	

dla	

Filharmonii	Narodowej	
00-950	Warszawa,	ul.	Jasna	5	

	
My	niżej	podpisani,	oferujemy	zgodnie	z	wymaganiami	zawartymi	w	SIWZ,	w	tym	wzoru	Umowy,	jak	
też	 przepisami	 prawa	 obowiązującymi	 w	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 stosowanymi	 do	 robót	
budowlanych	będących	przedmiotem	zamówienia,	objętego	postępowaniem	o	nazwie	Kompleksowa	
usługa	 dotycząca	 energii	 elektrycznej,	 obejmująca	 świadczenie	 usług	 dystrybucji	 energii	
elektrycznej	 oraz	 dostawę	 energii	 elektrycznej	 dla	 Filharmonii	 Narodowej	 w	 Warszawie,	
oświadczamy,	iż:	

1. oferujemy	wykonanie	dostaw	będących	przedmiotem	zamówienia	za	cenę:	
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CENA	OFERTY	NETTO	

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

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

VAT	

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

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

CENA	OFERTY	BRUTTO*	

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

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

*zgodnie	z	zestawieniem	cenowym	dla	Przyłącza	I	(określonego	w	pkt	2	Formularza	oferty)	oraz	dla	Przyłącza	II	
(określonego	w	pkt	3	Formularza	oferty).	

2. Oświadczam/my,	iż	wykonam/my	przedmiot	zamówienia	za	następujące	ceny	dla	Przyłącza	I:	

- Kalkulacja	ceny	w	skali	24	miesięcy	

- Grupa	taryfowaC21	

- IV	grupa	przyłączeniowa	

- Przewidywane	szacunkowe	zużycie	energii	elektrycznej	w	skali	12	miesięcy:	300	000	kWh	
=300	MWh;	

- Przewidywane	 szacunkowe	 zużycie	 energii	 elektrycznej	 w	 skali	 trwania	 Umowy,	 tj.	 24	
miesiące	600	000	kWh=600	MWh	

- Moc	umowna:	380	kWh	

	

Wyszczególnienie	

	

Cena	jedn.	
netto	

Cena	
jedn.	
brutto	

Ilość	
jednostek	

	

Wartość	
całkowita	
netto	

(2x4)	

Stawka	
VAT	w	
%	

Wartość	
całkowita	
brutto	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

Cena	energii	czynnej		 	 	 600	MWh	 	 	 	

Opłata	
handlowa/abonament

owa	za	układ	
rozliczeniowy	

	

	
24	

miesiące	
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Opłata	za	usługę	
dystrybucji	energii	
elektrycznej	*	

	
24	

miesiące	
	 	 	

Łączna	wartość	kwot	
wymienionych	

w	kolumnach		5	-7	

	
	 	 	

	

	

3. Oświadczam/my,	iż	wykonam/my	przedmiot	zamówienie	za	następujące	ceny	dla	Przyłącza	II:	

- Kalkulacja	ceny	w	skali	12	miesięcy	

- Grupa	taryfowa	C21	

- IV	grupa	przyłączeniowa	

- Przewidywane	 szacunkowe	 zużycie	 energii	 elektrycznej	 w	 skali	 12	 miesięcy:	 300	 000	 kWh		
=	300	MWh;	

- Przewidywane	 szacunkowe	 zużycie	 energii	 elektrycznej	 w	 skali	 trwania	 Umowy,	 tj.	 24	
miesiące	600	000	kWh=600	MWh	

- Moc	umowna:	380	kWh	

Wyszczególnienie	

	

Cena	jedn.	
netto	

Cena	
jedn.	
brutto	

Ilość	
jednostek	

	

Wartość	
całkowita	
netto	

(2x4)	

Stawka	
VAT	w	
%	

Wartość	
całkowita	
brutto	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

Cena	energii	czynnej		 	 	 600	MWh	 	 	 	

Opłata	
handlowa/abonament

owa	za	układ	
rozliczeniowy	

	

	
24	

miesiące	
	 	 	

Opłata	za	usługę	
dystrybucji	energii	
elektrycznej	*	

	
24	

miesiące	
	 	 	

Łączna	wartość	kwot	
wymienionych	

w	kolumnach		5	-7	
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Uwagi:		

Cenę	 oferty	 stanowi	 suma	 Łącznej	wartości	 kwot	wymienionych	w	 kolumnie	 7	 Tabeli	 z	 punktu	 2	
Formularza	 oferty	 oraz	 Łącznej	 wartości	 kwot	 wymienionych	 w	 kolumnie	 7	 Tabeli	 z	 punktu	 3	
Formularza	oferty.	

Ceny	jednostkowe	za	energię	czynną	i	opłaty	abonamentowe	za	układ	rozliczeniowy	podane	w	ofercie	
będą	 obowiązywały	 przez	 okres	 realizacji	 umowy	 tj.	 przez	 24	 miesiące.	 Rozliczenia	 za	 usługę	
dystrybucji	 (opłaty	 stałe	 i	 zmienne)	 należy	 wyliczyć	 na	 podstawie	 cen	 obowiązujących	 na	 dzień	
składania	oferty,	zgodnych	z	obowiązującą	taryfą	OSD,	zatwierdzoną	przez	Prezesa	Urzędu	Regulacji	
Energetyki.	

Ceny	 jednostkowe	 podane	 przez	 Wykonawcę	 w	 formularzu	 oferty	 nie	 mogą	 być	 wyższe	 niż	
określone	w	aktualnej	taryfie	Wykonawcy	i	aktualnej	taryfie	OSD.	

4. wybór	naszej	oferty***:	
4.1. nie	 będzie	 prowadzić	 do	 powstania	 u	 Zamawiającego	 obowiązku	 podatkowego	 zgodnie	 z	

przepisami	o	podatku	od	towarów	i	usług		
4.2. będzie	prowadzić	do	powstania	u	Zamawiającego	obowiązku	podatkowego	w	odniesieniu	do	

następujących	 dostaw:	 _______________________________________________	 (wskazać	
nazwę,	 rodzaj)	o	wartości	 (podać	wartość	bez	kwoty	podatku)____________________zł**,	
inna	waluta________________**.	

	
Ponadto	oświadczamy,	że:	

1. ceny	podane	w	niniejszym	formularzu	zawierają	wszystkie	koszty	wykonania	zamówienia,	 	 jakie	
ponosi	Zamawiający	w	przypadku	wyboru	niniejszej	oferty;	

2. zapoznaliśmy	 się	 ze	 SIWZ	 (w	 tym	 	 z	 wzorem	 umowy)	 i	 nie	 wnosimy	 do	 niej	 zastrzeżeń	 oraz	
przyjmujemy	warunki	w	niej	zawarte;	

3. wypełniłem	 obowiązki	 informacyjne	 przewidziane	 w	 art.	 13	 lub	 art.	 14	 RODO	 	 wobec	 osób	
fizycznych,	od	których	dane	osobowe	bezpośrednio	lub	pośrednio	pozyskałem	w	celu	ubiegania	
się	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	w	niniejszym	postępowaniu;	

4. w	przypadku	udzielenia	zamówienia,	zobowiązujemy	się	do	zawarcia	umowy	w	miejscu	i	terminie	
wskazanym	przez	Zamawiającego	oraz	na	warunkach	określonych	we	istotnych	postanowieniach	
umowy	stanowiącym	załącznik	nr	3		do	niniejszej	SIWZ;	

5. jesteśmy	małym/	średnim	przedsiębiorcą;	***	
6. jeżeli	w	okresie	związania	ofertą	nastąpią	jakiekolwiek	znaczące	zmiany	sytuacji	przedstawionej		
7. w	 naszych	 dokumentach	 załączonych	 do	 oferty,	 natychmiast	 poinformujemy	 o	 nich	

Zamawiającego;	
8. jesteśmy	związani	niniejszą	ofertą	przez	okres	30	dni	od	upływu	terminu	składania	ofert;	
9. oferta	wraz	z	załącznikami	została	złożona	na	____	stronach;	
10. Do	oferty	załączamy	następujące	dokumenty:	

10.1. dokumenty	wymagane	w	SIWZ,	
10.2. parafowany	Wzór	umowy.	
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Niniejszym	 informuję,	 że	 informacje	 składające	 się	 na	 ofertę,	 zawarte	 na	 stronach	 ___________	
stanowią	 tajemnicę	 przedsiębiorstwa	 w	 rozumieniu	 przepisów	 ustawy	 o	 zwalczaniu	 nieuczciwej	
konkurencji	i	jako	takie	nie	mogą	być	ogólnie	udostępnione.**		

	

	

	

_______________________________________	

	

_______________________________________	

(Miejscowość	i	data)	 (Podpis	i	pieczęć	imienna	osoby/osób	
upoważnionych	do	reprezentowania	
Wykonawcy)	

**	wypełnić	jeżeli	dotyczy		
***	niewłaściwe	skreślić	
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