Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane Wykonawcy
__________________________________
Pełna nazwa wykonawcy

__________________________________
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)

__________________________________
Telefon kontaktowy

__________________________________
Numer fax/adres e-mail

FORMULARZ OFERTY
Dotyczy Część I zamówienia* / Część II zamówienia*niepotrzebne skreślić
1. W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od
01.01.2019r. do 31.12.2019r. niniejszym składam/y Ofertę na wykonanie:
1) Części I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów za cenę
brutto ______________ zł (słownie złotych ________________________________________ 00/100), w
tym podatek VAT 23%, zgodnie z poniższym wyliczeniem*:

Szacunkowe zużycie w

Cena jednostkowa

okresie obowiązywania

netto [zł/MWh]

umowy [MWh]

(uśredniona)

1

2

Podatek VAT

Cena jednostkowa

Wartość oferty

Wartość oferty

brutto [zł/MWh]

netto [zł]

brutto [zł]

4

5

6

4=kol.2 +kol.3

5=kol.1 x kol.2

6=kol.1 x kol.4

[zł]

(uśredniona)

3
3=kol.2 x stawka
podatku VAT

6.903,45

2)

Części II zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego za cenę brutto
______________ zł (słownie złotych _____________________________________ 00/100), w tym
podatek VAT 23%, zgodnie z poniższym wyliczeniem*:

Szacunkowe zużycie w

Cena jednostkowa

okresie obowiązywania

netto [zł/MWh]

umowy [MWh]

(uśredniona)

1

2

Podatek VAT

Cena jednostkowa

Wartość oferty

Wartość oferty

brutto [zł/MWh]

netto [zł]

brutto [zł]

4

5

6

4=kol.2 +kol.3

5=kol.1 x kol.2

6=kol.1 x kol.4

[zł]
3
3=kol.2 x stawka
podatku VAT

(uśredniona)

979,20
2. Zamówienie wykonam/y w terminie: zgodnie z SIWZ.
3. Zamówienie wykonam/y na warunkach: określonych w SIWZ
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4. Oświadczam/my, że:
1) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania Oferty.
2) Zamówienie
zrealizuję/jemy
–
*sami/*przy
udziale
podwykonawców
w
zakresie
______________________________________________________________________________________
(nazwa podwykonawcy i powierzony zakres zamówienia)

3) Akceptujemy postanowienia zawarte w Istotnych postanowieniach umowy i w przypadku wyboru naszej
oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego.
4) Oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ.
5) Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6) Oferta zawiera*/nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa zawarte są na stronach ________________ Oferty*.
7) Do oferty dołączamy pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy.
8) Sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb
niniejszego zamówienia jest następujący (wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę –
konsorcja/spółki cywilne) :
________________________________________________________________________________________
9) Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek bankowy:
_______________________________________________________________________________________
10) Numer fax, adres email na który należy przekazywać informacje i zawiadomienia
_______________________________________________________________________________________
Jednocześnie oświadczamy że:
1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług*,
2) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył
________________________ objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie
1
wynosiła __________________. zł.*

___________________________
Miejscowość, data

____________________________________
(podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

1

Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku).
* - Niepotrzebne skreślić

Uwaga: Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia
(odprowadzenia) podatku VAT.
Tylko w przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, wartość tego towaru lub usługi bez podatku VAT. –
należy wypełnić pkt 2) oświadczenia.
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