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                                                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy)                                                                              

 

 

O F E R T A 

 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon/Fax: ……………………………………. 

NIP: …………………………………………………. 

REGON: …………………………………………… 

Do bieżącego kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem wyznaczam: 

………………………………………….………………………………………………….,  

telefon ………………………………,  

fax ……………………………………., 

e-mail …………………………………………………………………………… 

 

 

Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi składam swoją ofertę na: 

 

 

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych  

Gminy Janów” 

 

Oferujemy wykonanie  w/w zadania za : 

     

 cenę jednostkową  bez podatku VAT (netto) za  sprzedaż jednej MWh    .........................zł  

 

(słownie:..............................................................................................................................)  

                                                                      

powiększoną o podatek VAT , którego stawka wynosi ..........%,  

 

tj. wartość VAT w wysokości..................... zł  

 

(słownie...............................................................................................................................) 

 

 

to jest łącznie należność za sprzedaż jednej MWh z podatkiem VAT w wysokości ..................... zł  

(cena oferty) 

 

(słownie:..............................................................................................................................) 
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Termin realizacji zamówienia  -    od 01 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

 

Warunki płatności: minimum zgodne z § 6 wzoru umowy będącego Załącznikiem nr 10 do SIWZ. 

Do oferty dołączam dokumenty wymagane zgodnie z wykazem dokumentów i oświadczeń 

wymaganych od Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia: 

a) wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą w ….................. . 

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi:  

……………………….. lub stanowi ………………… % wartości całego zamówienia. 

b) wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą w ….................. . 

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi:  

……………………….. lub stanowi ………………… % wartości całego zamówienia. 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania żadnej części zamówienia. 

* Niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim 

przedsiębiorstwem*. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i 

które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 

2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). 

* Niepotrzebne skreślić. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej 

zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje i wyjaśnienia konieczne do przygotowania oferty; 

 oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji; 

 zdobyłem wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz wyceniłem 

wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, oraz akceptuję warunki 

określone w postępowaniu; 
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 oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane  

z realizacją zamówienia z którymi się zapoznałem i obejmuje cały zakres rzeczowy 

zamówienia; 

 zamówienie będziemy realizować w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

 akceptuję treść wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące załącznik nr 10 

do niniejszej Specyfikacji, 

 akceptuję warunki płatności określone w umowie; 

 w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 Oświadczam(-y), że uważam(-y) się za związanego (-nych) ofertą przez 30 dni od terminu 

składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego. 

 informacje zawarte na stronach oferty od…. do…. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 sposób reprezentacji spółki cywilnej/konsorcjum dla potrzeb niniejszego postępowania jest 

następujący (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub 

konsorcja):  

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

 

 

Oferta składa się z ................ kolejno ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

 

 

Dnia ……………………………                             ……………………….….…………………. 
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących Wykonawcę) 


