
Załącznik nr 2 do SIWZ
i Załącznik nr 3 do Umowy

FORMULARZ OFERTOWY
„Zakup energii elektrycznej”

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa:   ……………………………………………………………………………………………

Siedziba: ………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu: ......................................... Nr faksu:………………     e-mail:......................................

Nr NIP: …………………………… REGON: ...................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.
Ulica: ul. Dąbrowskiego 10
Kod i miejscowość: 66-011 Nowogród Bobrzański
e-mail: mzgkim@wp.pl
strona internetowa: www.zgkimnb.pl
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
Telefony centrali: 068 327 65 50
Fax: 068 327 64 67

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
na ,,Zakup energii elektrycznej”, oferujemy wykonanie zamówienia,  za cenę: 

Łącznie wartość ne o ……………………………..zł.*
Słownie: …………………………………………………………………………………………….

Podatek VAT (……..% ) ............................zł.**
Łącznie wartość bru o: ................................................. zł.***
Słownie: .......................................................................................................................................
*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 bru o stanowi cenę ne o powiększona o podatek VAT.

Obliczenie ceny:

Lp. Grupa 
Taryfowa

Szacunkowe
zapotrzebowanie energii

elektrycznej
w okresie 

od chwili podpisania
umowy 

do 31.12.2020r.
(kWh)

Cena ne o* 
za energię elek-

tryczną  w zł/
kWh

Stawka 
podatku 

(w %)

Wartość
ne o (w

PLN)  (kol. 3
x kol. 4 )

z dokładno-
ścią do
dwóch

miejsc po
przecinku)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 C11 24 170

2 C21 98 700

3 B11 14 950

4 B21 360 000

5 C12a-szczyto-
wa 13 050

6 C12a-pozasz-
czytowa 31 970

Razem
*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

Daniel Chabiniak  
tel. 68 3276 550
fax. 68 3276 467
w  godz. od 7:00 do 15:00
e-mail: mgzgkim@wp.pl

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  
i załącznikami, nie wnosimy  żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje  
do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkach zamówienia. 

3. Oświadczamy,  że  postanowienia  określone  w  projekcie  umowy  zostały  przez  nas
zaakceptowane bez  zastrzeżeń i zobowiązujemy się przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia  umowy  na  określonych  w  projekcie  umowy warunkach,  w miejscu  i  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z SIWZ i załącznikami. 
5. Oświadczamy,  pouczony  o  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  297  §  1  Kk,  

że wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe. 
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  

RODO 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania  się   o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym  postepowaniu* (*  w
przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4  lub  art.  4  ust.  5  RODO  treści  oświadczenia  wykonawca  nie  składa (usuniecie  treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

7. Oferta została złożona na ..................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr ...................... do numeru ....................... .

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ..............................................................................................................................;
2) ..............................................................................................................................;
3) ..............................................................................................................................;
4) ...............................................................................................................................
5) ...............................................................................................................................
6) ...............................................................................................................................
7) ...............................................................................................................................
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Data …………………………. …………………………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy lub

upełnomocnionego przedstawiciela
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