Załącznik nr 1

Formularz ofertowy
Dane Wykonawcy:
Nazwa
Wykonawcy
Adres
Województwo
NIP
Tel/fax
Adres e-mail
Osoba uprawniona do kontaktów
Imię i nazwisko
Adres
Nr. tel.

Tel. komórkowy

Nr. faksu
Adres e-mail

Oferuję wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia – dostawa
energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej
na potrzeby Gminy Osie
– zgodnie z wymaganiami SIWZ za cenę:
Szacunkowa wartość brutto oferty ……………………………….….. PLN,
słownie: …………………………………………………………..……... PLN,
w tym:
szacunkowa wartość netto ……………………………… PLN
podatek VAT ….. % w kwocie …………………………… PLN
Ceny jednostkowe zostały zawarte w formularzu cenowym – Załącznik nr
2A i 2B do SIWZ.
Wartość dostawy energii elektrycznej obejmuje sprzedaż energii
elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej.

Oświadczam, że na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp wybór mojej
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego i jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku
...................................................................................................................
.................................................................................................................*
* wypełnić jeżeli dotyczy. Brak wypełnienia oznacza brak powstania obowiązku
podatkowego

Oświadczam, że:
1. posiadam aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną,
2. posiadam aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Wykonawców
będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub / podpisaną umowę
z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) na świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej przez OSD (dotyczy Wykonawców nie
będących właścicielami sieci dystrybucyjnej),**
** niepotrzebne skreślić
3. Przedmiot zamówienia będę realizować w terminie określonym przez
Zamawiającego oraz, że przyjmuję warunki płatności podane w
specyfikacji.
4. Zapoznałem się z SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz
posiadam niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Akceptuję wskazany w SIWZ czas związania ofertą.
6. Przedmiot zamówienia zrealizuję samodzielnie lub przy pomocy
podwykonawców
Lp.

Nazwa
części
zamówienia,
której
wykonanie
Zamawiający
zamierza Nazwa (firma) podwykonawcy
powierzyć podwykonawcom

7. W przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się
do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …..
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegam/my, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazuję, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z powodu ……………………..
……………………………………............................................................
............................................................................................................. .
9. Jestem/nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą ***
*** niepotrzebne skreślić
10. 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 publicznego w niniejszym postępowaniu.
Powyższych dane są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................., dnia......................

......................................................
podpis osoby uprawnionej do występowania
w obrocie prawnym

