
Załącznik nr  2 do SIWZ 

 

…………………………………………  
                 (pieczęć Wykonawcy) 

/wzór/ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Przetarg nieograniczony na  

 

„Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku” 
 

NAZWA WYKONAWCY: ......................................................................................................... 

 

ADRES WYKONAWCY: .......................................................................................................... 

 

NR TELEFONU: ........................................................FAX........................................................ 

 

E-MAIL ………………………………………………………………………………………………….. 

 

NIP: ..........................................................REGON: ................................................................. 
 

1. Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie / będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

(UWAGA: powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego ma zastosowanie w przypadku oferty złożonej 

przez podmiot zagraniczny lub w przypadku mechanizmu odwróconego obciążenia VAT). 

 

2. Niniejszym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za:   

CENA OFERTOWA BRUTTO : ………………………………………… PLN,  

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

3. Oferujemy termin płatności ………dni kalendarzowych, liczony od dnia prawidłowo dostarczonej do Zamawiającego 

faktury VAT (nie dłuższy niż 30 dni).   

4. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku  - jednak nie wcześniej niż z dniem 

skutecznego rozwiązania aktualnie obowiązujących umów o świadczenie usługi kompleksowej lub umów sprzedaży 

energii elektrycznej lub porozumień wiążących Zamawiających na czas oznaczony, a także nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji po przeprowadzeniu przewidzianej przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi procedury zmiany sprzedawcy. Niniejszy warunek 

stosuje się oddzielnie do każdego punktu poboru energii elektrycznej. 

 
Wypełnić TYLKO jeśli dotyczy: 

- w przypadku podmiotu zagranicznego: 

RAZEM NETTO ………………………………… PLN 

Zamawiający posiada odpowiedni numer identyfikacyjny VAT UE. 

W przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (w szczególności w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, importu), Zamawiający w celu oceny oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca podaje cenę bez podatku od towarów i usługi.  

 

- w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

(mechanizm odwróconego obciążenia VAT) 

RAZEM NETTO …………… PLN 

W tym towary lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego : RAZEM NETTO… PLN 

Według poniższego zestawienia : 

 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 
Ilość Cena jedn. bez podatku 

VAT 
Wartość bez kwoty podatku 

     

     



RAZEM   

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

 

5. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz wzorem umowy i że akceptuję/my je bez zastrzeżeń. 

6. Oświadczam/my że zobowiązuję/my się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 

zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

7. Oświadczam/my, że uważam/my się za związanego/ych ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia tj.: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i zobowiązuję/my się, w przypadku wyboru 

mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

9. Oświadczam/my, że posiadam/my wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są 

mi/nam warunki udzielenia zamówienia. 

10. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do 

dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu umowy regulującej naszą współpracę (dot. 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).  

11. Oświadczamy, iż na cały czas realizacji zamówienia będziemy mieć/ lub mamy* obecnie zawartą umowę na 

świadczenie dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. ENERGA 

OPERATOR S.A, działającym na terenie objętym zamówieniem; 

12. Oświadczam/my, że zamierzamy/ nie zamierzamy* realizować zamówienie z udziałem podwykonawców: 

 

                  ……………………………………………………………………………………………… 

(Część zamówienia, której wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcy) 

 

 

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

(Nazwa firmy podwykonawcy) 

 

 

13. Oświadczam/my, że Wykonawca jest/ nie jest* mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem. 

Na potrzeby udzielenia odpowiedzi na w/w pytanie należy skorzystać z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 06 maja 2003 roku, dotyczącym 

definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003). 

14. Niniejszym wskazujemy dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 

5.11.1 SIWZ (w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu), które Zamawiający jest uzyskać 

za pomoc bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania Publiczne 

(Dz.U.  z 2014 r., poz. 1144 oraz z 2016 r., poz. 352): 

 

 

 

 



 

Lp. Nazwa oświadczenia/dokumentu 
Adres internetowy, wydający Urząd 

lub organ 

Dokładne dane 

referencyjne dokumentacji 

(np. adres strony 

internetowej) 

    

    

    

 

 

15. Integralną częścią oferty są: 

1) .......................................................................................................................... ........ 

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

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

 

 

 

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

..........................................................  
       Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych) 

   do reprezentowania Wykonawcy 

 
Uwaga: 

* niewłaściwe skreślić 
** wypełnić jeżeli dotyczy 


