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FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:
Skarb Państwa - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
ul. Staromłyńska 10
70-651 Szczecin
NIP 851-28-49-470
Wykonawca:
Nazwa:
Adres:
NIP:
Nrtel.
Nr fax
Adres e-mail:
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej do punktów poboru Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Szczecinie zlokalizowanych w budynkach przy ul. Staromłyńskiej 10 i przy ul.
Łaziebnej 6 w Szczecinie, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu oferujemy realizację zamówienia
za łączną cenę: ….…………………………zł brutto,
słownie złotych brutto:
……………………………………., w tym w rozbiciu na poszczególne punkty
odbioru:
Punkt podoboru 1 - ul. Staromłyńska 10
Punkt poboru 2 – ul. Łaziebna 6
Prognozowane zużycie: 300 000 kWh
Grupa taryfowa – C21 całodobowo

L.p.

a

Składnik ceny

j.m.

b

c

Ilość

d

Cena
jednostkowa
netto w zł

wartość netto
zł (f= d*e)

e

f

1

Energia
elektryczna

kWh

300 000

2

Opłata
handlowa

m-c

12

3

Razem wartość netto Taryfa C21

4

Stawka podatku VAT (%)

5

Podatek VAT w zł

6

Razem wartość brutto (lp.6 = lp.3+lp.5) Taryfa
C21
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Punkt podoboru 1 - ul. Staromłyńska 10
Prognozowane zużycie: 600 kWh
Grupa taryfowa – C11 całodobowo
L.p.

a

Składnik ceny

j.m.

b

Ilość

c

d

Cena
jednostkowa
netto w zł

wartość netto
zł (f= d*e)

e

f

1

Energia
elektryczna

kWh

600

2

Opłata
handlowa

m-c

3

Razem wartość netto Taryfa C11

4

Stawka podatku VAT (%)

5

Podatek VAT w zł

6

Razem wartość brutto (lp.6= lp. 3+ lp.5) Taryfa
C11

12

CENA OFERTY: razem wartość brutto (lp. 6 taryfa C21 + lp. 6 taryfa C11): ...........................zł
(słownie:.......................................................................)
Ja/my niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:
1. Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia.
2. Gwarantuję/gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią
zapytania ofertowego.
3. W przypadku uznania moje/naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję
się/zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego.
4. Oświadczam, że 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.
5. Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym
umową.
6. Opłata handlowa przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym umową
7. Cena oferty obejmuje pełny zakres zamówienia oraz uwzględnia wszystkie czynniki
cenotwórcze niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
W cenie jednostkowej netto uwzględniono wszystkie koszty i opłaty (w tym podatek
akcyzowy), związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

………………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

