Zał. nr 2

(pieczęć adresowa Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Niżej podpisani .....................................……………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………….....
działający w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………......
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

NIP ………………………………………….. Regon …………………………………………

Nr telefonu ……………………………………../ faksu ………………………………………

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Radia Koszalin S.A.,
realizowaną w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r., składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę jak niżej:
1. Cena energii elektrycznej (obrót)*:
Wartość netto: ………………………………………zł
(słownie:…………………………………………………………………………..złotych)
Podatek VAT: ………………………....................…zł, według obowiązującej stawki.**
(słownie:…………………………………………………………………………...złotych)
Wartość brutto: …………………………………......zł***
(słownie:……………………………………………………………………………złotych)
*
**

Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu
składania oferty przepisami prawa.
*** Cena brutto stanowi cenę netto powiększona o podatek VAT.

2. Cenę oferty w ust. 1 stanowi suma wszystkich iloczynów cen jednostkowych dla
poszczególnych grup taryfowych zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ oraz
wielkości zużycia energii elektrycznej dla tych grup taryfowych wyrażonych w kWh
ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r.
z tym, że sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania
dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz podpisaniu i wejściu w życie
nowej umowy dystrybucyjnej.
4. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną
na dzień składania oferty.
5. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT)
podana w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
6. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh brutto podana w formularzu cenowym
będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym.
7. Oświadczamy, że mamy zawartą** / zawrzemy przed dniem podpisania umowy
z Zamawiającym, umowę dystrybucyjną (tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną)
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. Energa Operator S.A. (dalej OSD)
umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem OSD do obiektów
Zamawiającego w okresie wykonania zamówienia.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie
wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w
SIWZ.
11. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
12. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej*.
13. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień składania oferty.
14. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przedmiot
zamówienia zamierzamy realizować bez udziału podwykonawstwa / przy udziale
podwykonawstwa** w zakresie ………………………………………………………
*Jeśli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017, poz. 229), należy wykreślić pkt 12

formularza ofertowego i załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, zgodnie z rozdziałem VII ust. 4 lit. a SIWZ.
**niepotrzebne skreślić

….................................
Miejscowość, data

…......................................................
Podpis Wykonawcy, pieczątka

