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ZP2/13 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

(zmieniony) 

 

.................................. dnia ....................... 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

My, niżej podpisani:  

 

........................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie*:  

........................................................................ 

(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie) 

........................................................................ 

(Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie) 

........................................................................ 

(Numer telefonu i numer faksu) 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę w zakresie dostawy i 
świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, składamy ofertę dla Biblioteki Publicznej im. 

Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga–Północ m.st. Warszawy na realizację zamówienia za 

cenę brutto oferty: 

 

………………………………. zł 

Oświadczenia 

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą. 

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu 

składania ofert. 

4. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z …......... stron. 

5. Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach oferty: …..................... stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa*. 

6. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie*: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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7. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawców*: 
 

Lp. Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez 
podwykonawcę (zamawiający nie wymaga aby podawać dane identyfikujące 

podwykonawcę) 

1  

w razie potrzeby wykonawca może dodać do powyższej tabeli kolejne wiersze  

Formularz Cenowy 

Punkt poboru 
Grupa 

taryfowa 

Moc 
umown

a 
przyłąc
za (kW) 

Przewidywan
a ilość 
zużycia 

energii elektr. 
w okresie 12 

miesięcy 
(kWh) 

Cena za energię elektr. (netto) Cena za usługi dystrybucyjne (netto) 

Łącznie cena 
oferty netto 

(kol.5+kol.11) 

Kwota 
podatku 

VAT 
(kol.12xstaw

ka 
należnego 
podatku) 

Ceny jednostkowe 

Łącznie 
kol.2xkol.3+kol.4x12m

-cy 

Ceny jednostkowe 
Łącznie 

kol.6+kol.8)xk
ol.2+[(kol.7+ko
l.9)xkol.1+kol.
10]x12m-cy 

Cena jednostkowa za 
energię elektr. czynną 

(odpowiednio: 
całodobową, dzienną 

nocną) (zł/kWh) 

Cena 
handlowa/abonament

owa (zł/m-c) 

Stawka 
jakościo

wa 
(zł/kWg) 

Stawka 
opłaty 

przejściowej 
(zł/kW/m-c) 

Składnik 
zmienny 
stawki 

sieciowej 
(zł/kWh) 

Składnik 
stały stawki 
sieciowej 

(zł/kW/m-c) 

Cena za 
opłatę 

abonamento
wą (netto) 

zł/m-c 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

lokal użytkowy nr 168 A 
ul. Skoczylasa 9 

Całodobo
wa 

25 31 393,00 
           

lokal użytkowy nr 169 A 
ul. Skoczylasa 9 

Całodobo
wa 

40 579,00 
           

lokal użytkowy nr 170 A 
ul. Skoczylasa 9 

Całodobo
wa 

32 9 259,00 
           

ul. Inżynierska 10 lok. 55 Dzienna 
13 

4 328,00            

Nocna 14 882,00            

ul. Witkiewicza 31 lok. 5 Dzienna 
10 

1 928,00            

Nocna 7 484,00            

ul. Ząbkowska 23/25 lok. 
4 

Całodobo
wa 

20 13 761,00 
           

ul. Szanajcy 14 lok.61 Całodobo
wa 

13 4 537,00 
           

ul. Strzelecka 21/25 Całodobo
wa 

13 5 510,00 
           

ul. Radzymińska 50 Całodobo
wa 

16 5 280,00 
           

ul. Kijowska 11 Całodobo
wa 

32 5 800,00 
           

            RAZEM   

 

 

Łącznie z formularzem ofertowym składamy: 

................................................................... 

........................................................................ 

(podpis/-y przedstawiciela/-li upoważnionego/-nych  

do reprezentowania wykonawcy) 

* - o ile dotyczy 


