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..................................................... 

pieczęć wykonawcy  

 

FORMULARZ OFERTOWY  

Nazwa (firma) wykonawcy: …..........……………......................................................................  

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

Adres siedziby: …..........……….....................……............................................................................. 

NIP:……........…….…………........….......; REGON: ……....…....……….....………...………... 

Tel. …………....………;   Faks: ……..............……....; e-mail: …………….....…………………… 

Osoba upoważniona do kontaktu: ……………………………………………………………………….. Tel. …………....………; Faks: ……..............……....; e-mail: …………….....…………………… 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia …………………………….2017 r., w postępowaniu o 
zamówienie publiczne znak ZP/04/PN/FA/2017, prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, składam ofertę na: 

Kompleksową dostawę energii cieplnej (sprzedaż, dystrybucja i przesył ciepła) do budynków Instytutu Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych 

 
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy   
 
...................................................................................................................................................: 
(nazwa [firma] wykonawcy) 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. 
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2. Cena wykonania zamówienia wynosi: (***) 

cena brutto:  ....................................... PLN 

(słownie: ......................................................................................................................PLN) 

3. Cena wykonania zamówienia wynika z poniższej szczegółowej kalkulacji:  

Obiekt 

Symbol grupy 
taryfowej z 

taryfy 
wykonawcy 

CZ 
zł. 

brutto/MW, 
rok 

CP 
zł. 

brutto/MW, 
rok 

CD 
zł. 

brutto/GJ 

CO 
zł. 

brutto/GJ 

MC 
MW 

PZ 
GJ 

C1R 
zł. 

brutto 
kol. 7 x (kol. 3 +kol. 
4) + kol. 8 x (kol. 5 

+ kol. 6) 

C 
zł. 

brutto 
kol. 9 x 3 

lata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Budynki IETU 
Katowice ul. 
Kossutha 6 

…….. …….. …….. …….. …….. 0,558 3.350 …….. …………….. 

gdzie: 

CZ – cena jednostkowa za moc cieplną zamówioną dla wymienionego obiektu (zł/MW, za rok) 

CP – stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe dla wymienionego obiektu (zł/MW, za rok) 

CD – cena jednostkowa za usługę przesyłu ciepła dostarczonego dla wymienionego obiektu (zł/GJ) 

CO – cena za ciepło dostarczone dla wymienionego obiektu (zł/GJ) 

MC – moc cieplna zamówiona dla wymienionego obiektu – 0,558 MW 

PZ – planowane zużycie energii cieplnej dla wymienionego obiektu – 3 350 GJ ( w okresie 12 m-cy) 

C1R – cena brutto za rok ( zł.) 

C– cena oferty brutto ( zł.) 

4. Oświadczam, że zamówienie realizowane będzie w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

5. Oświadczam, że podana wyżej cena ofertowa zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ oraz w 
istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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6. Oświadczam, że wybór oferty będzie/nie będzie(*) prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług dla: 

...................................................................................................................................................(***) 

(nazwa [rodzaj] towaru, którego dotyczy) 

7. Oświadczam, że termin płatności wyniesie …………………………….. dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

8. Oświadczam, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

9. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przyjmujemy bez zastrzeżeń wszystkie postawione w niej wymagania 
i warunki zawarcia umowy. 

10. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, stanowiącymi załącznik Nr 3 do SIWZ i akceptujmy warunki w nich określone.  

11. Uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 

12. W przypadku wyboru złożonej przez nas oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

13. Oświadczam, że: (*) 

 zamówienie wykonam w całości własnymi siłami(*) 

 następującą część zamówienia powierzę podwykonawcom(*) 

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

14. Wykaz dokumentów stanowiących załączniki do oferty (**): 

14.1. .................................................................................... strona ........................ 

14.2. .................................................................................... strona ........................ 

14.3. .................................................................................... strona ........................ 

14.4. .................................................................................... strona ........................ 

14.5. .................................................................................... strona ........................ 

14.6. .................................................................................... strona ........................ 
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15. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia 
ofert (art. 297 KK). 

16. Oferta została złożona na ................................ ponumerowanych stronach. 

17. Zastrzeżenia wykonawcy: 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, które zostały oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503)” i dołączone do oferty, nie mogą być 
udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

1. .................................................................................... strona ........................ 

2. .................................................................................... strona ........................ 

 
…………………….., dnia ............................ 
          .......................................................................... 

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób  
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 

 (
*

)
Niepotrzebne skreślić  

(
**

)
 Należy dopisać tyle punktów ile jest potrzebnych 

(***)W przypadku oferty na dostawę towaru, która będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w pkt. 6, wykonawca podaje w pkt. 2 jedynie cenę 
netto. 


