Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia
..............................................................
pieczęć, nazwa i dokładny adres
wykonawcy/ wykonawców

OFERTA

na
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej”
Ja (imię i nazwisko)
............................................................................................................................................
...............................................
jako upoważniony przedstawiciel firmy
............................................................................................................................................
...............................................
............................................................................................................................................
...............................................
działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/ firm *:
............................................................................................................................................
.................................................
............................................................................................................................................
................................................
oświadczam, że:
1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią Warunków Zamówienia (WZ) dla niniejszego postępowania,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: WZ
3) Zapoznałem się z Warunkami Zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem
wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
4) Przedmiot zamówienia oferowany przeze mnie spełnia wszystkie wymogi określone przez
Zamawiającego w Warunkach Zamówienia.
5) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wykazany w Warunkach Zamówienia.
6) Akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do
Warunków Zamówienia i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia
umowy na jego warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
7) Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu/zamówieniu.
8) Na dzień składania oferty posiadam zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. na podstawie której można prowadzić
sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Sieci
Dystrybucyjnej do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 2 do
Warunków Zamówienia.
9) Oświadczam, że wartość mojej oferty obliczona na podstawie zaproponowanych cen
jednostkowych, zgodnie ze wskazaniem opisu oceny oferty w punkcie XV - Kryteria i sposób
oceny ofert, Warunków Zamówienia oraz przy uwzględnieniu ilości prognozowanego
zapotrzebowania energii wskazanego przez MPWiK w Załączniku nr 3, został pokazany
w poniższej tabeli i wynosi:
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24 205

Szczyt przedpołudniowy

855 853

Szczyt popołudniowy

781 619

Pozostałe godziny
C11

Podatek
VAT 23% (
(kol.5 x 0,23)

Cena oferty (Co)= Cena brutto
(razem kol.7) : ilość prognozowanej
energii przez okres trwania umowy
(kol.4) tj. 7 569 545 kWh

Taryfa

Cena
jednostkowa
netto za energię
elektryczną
zł/kWh

4 776 047

Całodobowo

275 252

Strefa szczytowa

196 148

Strefa pozaszczytowa

660 421

C12A

Razem

X

7 569 545

Cenę oferty (Co) stanowi wartość z kolumny 8: ...............................................................zł/kWh
(słownie:.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................)

10) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). Na potwierdzenie
braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy z postępowania składamy oświadczenie zgodnie
z wzorem – załącznik Nr 4.
11) Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
12) Załącznikami do niniejszej oferty są:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera ............. kolejno ponumerowanych stron.

............................................................
miejscowość /data
.....................................................................
podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania firmy

Uwaga:
* - w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego Wykonawcę) należy podać ponownie
nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty
wspólnej - należy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

