Załącznik nr 2
do SIWZ

Znak: SO.341-35(ZK)/09

........................................, .....................
miejscowość, data
......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ „OFERTA”
Nazwa Wykonawcy : .............................................................................................................................
Forma prowadzonej działalności : ........................................................................................................
Adres : ...................................................................................................................................................
Województwo : ......................................................................................................................................
Tel / Fax / e-mail : .................................................................................................................................
NIP : ................................................................. REGON : ....................................................................
Bank / Nr konta : ...................................................................................................................................
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt.
„Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, 4 jednoosobowych spółek
komunalnych, 3 instytucji kultury Gminy Miejskiej Kętrzyn, 8 jednostek organizacyjnych Gminy
Miejskiej Kętrzyn na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów uŜytkowych, zasilania
oświetlenia ulicznego i parkowego dla punktów poboru oświetlenia ulicznego i parkowego na
terenie miasta Kętrzyn” SO.341-35(ZK)/09 zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kętrzyn, w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie
1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

wartość brutto (cena oferty)

…………………….. złotych

słownie złotych: ………………………………………………………………………................
podatek VAT w wysokości 22%:

......................... złotych

słownie złotych: .................................................................................................
wartość netto:

......................... złotych

słownie złotych: .................................................................................................
C(cena brutto) = (C1 x 811550 kWh + C2 x 240500 kWh+ C3 x 53200 kWh + C4 x
159800 kWh+ C5 x 1263200 kWh+ (C6 I str. x 26350 kWh+ C6 II str. X 73350
kWh) +(C7 Istr. x 490800 kWh + C7 IIstr. x 627050 kWh) + (C8 Istr. X 254900 + C8
II str. X 181100 kWh) + (C9 I str. X 2800 kWh + C9 II str. X 1200 kWh) + (C10 I str. X
337200 kWh+ C10 II str. X 249800 kWh + C10 III str. X 1340500 kWh) + podatek
VAT
……….………………………….
Podpis(y) osób upowaŜnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
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2. Cenę oferty obliczono z uwzględnieniem niŜej wskazanych cen jednostkowych energii
elektrycznej:

C11 (C1)

Prognozowana
wielkość zuŜycia
energii (12
miesiecy)
kWh
811550 kWh

C21 (C2)

240500 kWh

G11 (C3)

53200 kWh

B11 (C4)

159800 kWh

B21 (C5)

1263200 kWh

Grupa taryfowa

C12 a
(C6)

C12b
(C7)

C 22b
(C8)

C 12w
(C9)

B 23
(C10)

I strefa

26350 kWh

II strefa

73350 kWh

I strefa

490800 kWh

II strefa

627050 kWh

I strefa

254900 kWh

II strefa

181100 kWh

I strefa

2800 kWh

II strefa

1200 kWh

I strefa

337200 kWh

II strefa

249800 kWh

III strefa

1340500 kWh

wartość netto

VAT

wartość brutto

3. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Termin wykonywania zamówienia oraz warunki płatności
przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

–

zgodne

z zapisami

5. Wadium w kwocie ........................... zł zostało wniesione w dniu .........................
w formie: .........................................................................................................
Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: ..........................................................
lub na adres:
.......................................................................................................................
Jesteśmy świadomi, Ŝe gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy
wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.
6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia).

……….………………………….
Podpis(y) osób upowaŜnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
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7. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
8. Oświadczamy, Ŝe wzór umowy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty,
do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, Ŝe nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz Ŝe złoŜyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków.

……….………………………….
Podpis(y) osób upowaŜnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz jeŜeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłoŜonych
wypisów (odpisów), wymaga się złoŜenia dokumentu (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii) wskazującego
osobę uprawnioną do reprezentowania składającego (składających) ofertę, w przypadku spółek cywilnych naleŜy
załączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej kaŜdego ze wspólników oraz umowę regulującą
współpracę podmiotów występujących wspólnie,
2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku
spółek cywilnych do oferty naleŜy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych zarówno dla spółki, jak i dla kaŜdego ze wspólników.
3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień
publicznych - wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych
- wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) aktualną kserokopię decyzji udzielającej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
6) oświadczenie o posiadaniu zawartych umów o dystrybucję energii elektrycznej z operatorami systemu dystrybucyjnego
działającymi na terenie miasta Kętrzyn – zawarte w zał. nr 4 do SIWZ.
7) zaakceptowany wzór umowy wraz z załącznikami od nr 1 do nr 16
8) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 4 do SIWZ
9) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania- zał. nr 5 do SIWZ
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