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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa: ...................................................................................................................................................... 

Siedziba: ...................................................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej: .....................................................................................................................  

Strona internetowa: ...................................................................................................................................  

Numer telefonu: 0 (**) ...............................................................................................................................  

Numer faksu: 0 (**) ...................................................................................................................................  

Numer REGON: ........................................................................................................................................ 

Numer NIP: ...............................................................................................................................................  

 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 
e-mail: zamowienia_publiczne@przywidz.pl 
telefon: 58 682 51 46 
fax: 58 682 52 25 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: kompleksową dostawę energii 
elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby oświetlenia ulicznego, oferujemy 
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 

Lp 
Wyszczególnienie  

elementów 
rozliczeniowych 

Zakładane 
ilości  

w okresie 
1 roku 

Jednostki 

Cena 
jednostkowa 
opłat netto  

 

Cena 
jednostkowa 
opłat netto  

w okresie 12 
miesięcy  

 

1 2 3 4 5 8 

 SPRZEDAŻ     

1 

Energia 
elektryczna  
w okresie 1 roku 
strefa dzienna 40 878 zł/kWh    

2 

Energia 
elektryczna  
w okresie 1 roku 
strefa nocna 195 289 zł/kWh    

3 
Opłata handlowa w 
okresie 1 roku 12 m-cy    

 DYSTRYBUCJA     

4 

opłaty stałe 
(stawka 
przejściowa + 
składnik stały 
stawki sieciowej) 12 zł/kW/m-c    
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5 

Energia 
elektryczna w 
okresie 1 roku 
strefa dzienna - 
opłaty zmienne 
(stawka sieciowa + 
stawka jakościowa) 40 878 zł/kWh    

6 

Energia 
elektryczna w 
okresie 1 roku 
strefa nocna - 
opłaty zmienne 
(stawka sieciowa + 
stawka jakościowa) 195 289 zł/kWh    

7 

Opłata 
abonamentowa w 
okresie 1 roku 12 m-cy    

 
ILUMINACJE 
OSWIETLENIOWE     

8 
Podwieszenie i 
zdjęcie 1 raz   

 
 
Cena ofertowa netto ...............................................................................................................................zł  

Cena ofertowa brutto ..............................................................................................................................zł 

 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... ………........  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... ………........  

 

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ze 
zmianami dokonanymi w ich treści w wyniku udzielonych odpowiedzi na zadane pytania. Akceptujemy 
ich treść bez zastrzeżeń oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania 
oferty. 
2. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ, licząc od dnia 
zawarcia umowy. 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, 
czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
4. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury. 
6. Oświadczamy, że w cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 
7. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które nie mogą być udostępnione, stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach 
nr: ............................................................................................................................................................ . 
8. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 
9. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy oświadczam/-my, że zamierzam/-my / nie zamierzam/-my powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
 
.......... .......... .......... ................................................................................. .......... .......... ............... ..........  
 
.......... .......... .......... ................................................................................. .......... .......... ............... ..........  
 
.......... .......... .......... ................................................................................. .......... .......... ............... ..........  
 
10. Inne informacje Wykonawcy: 
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.......... .......... .......... ................................................................................. .......... .......... …........... ..........  
 
 
11. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ są: 
 
1) ............................................................................................................................................................... 

2) ............................................................................................................................................................... 

3) ............................................................................................................................................................... 

4) ............................................................................................................................................................... 

5) ............................................................................................................................................................... 

6) ............................................................................................................................................................... 

 
 
 
______________________________     _____________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do          Imiona i nazwiska osób uprawnionych do 
   reprezentowania wykonawcy                                   reprezentowania wykonawcy  


