ZAŁĄCZNIK NR 1
…........................ dnia …..........................

OFERTA
(wzór)
Nazwa firmy .....................................................................................................................................
Adres firmy ......................................................................................................................................
Powiat ......................................................... województwo ............................................................
Numer NIP ..............................., Numer REGON ...............................,
Numer telefonu .......................................... Numer fax. ...............................................................
Poczta elektroniczna .................................................................................................................
Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę i przesył energii cieplnej Nr spr. OSiR/PN/01/2019 oświadczamy, że:
1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia („gwarantowane” i opcjonalne) za łączną
kwotę ……………………………….. zł brutto (w tym podatek VAT), zgodnie z poniższą
„Kalkulacją szczegółową”.
2. Oferujemy czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo –
rozliczeniowego w jego miejscu zainstalowania wynoszący …………………. dni robocze od
daty zgłoszenia.
3. Zapoznaliśmy się treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
żadnych zastrzeżeń.
4. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Rozumiemy treść specyfikacji oraz załączników (w tym projektu umowy stanowiącej
załącznik nr 3).
6. Akceptujemy treść załączonego projektu umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania na
warunkach nie gorszych dla zamawiającego niż wskazane w tej umowie.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od terminu
składania ofert.
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8. W trakcie trwania postępowania o udzielnie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości
składania zapytań dotyczących treści specyfikacji.
9. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.
10. Następujące prace (zadania) zostaną powierzone do wykonania przez podwykonawców:


------------------------------- ---------------------------------------------------------
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Kalkulacja szczegółowa:
ZAMÓWIENIE „GWARANTOWANE” - podstawowe

Lp.

Przedmiot zamówienia
(Wyszczególnienie)

Jednostka
miary (ilość)

Ilość

Jednostki
miary(stawki)

Stawki
opłat
netto (zł)

Liczba
miesięcy

Całkowita
wartość netto
(zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

MW

0,7590

zł/MW, m-c

12

MW

0,7590

zł/MW, m-c

12

GJ

5025

zł/GJ

12

Zamówiona moc cieplna

1

Przesył mocy cieplnej

2

3

Dostarczona energia cieplna

4

Przesył energii (Zmienna)

GJ

5025

zł/GJ

12

5

Pozyskanie i przedstawienie do
umorzenia świadectw
efektywności energetycznej

GJ

5025

zł/GJ

12

(Zmienna)

Podatek VAT
……...%
(naliczony przez wykonawcę zgodnie
z obowiązującymi na dzień składania
ofert przepisami) (zł)

Łączna
wartość
brutto (zł)

9

10

Razem cena brutto
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ZAMÓWIENIE „OPCJONALNE”

Lp.

Przedmiot zamówienia
(Wyszczególnienie)

Jednostka
miary (ilość)

Ilość

Jednostki
miary(stawki)

Stawki
opłat netto
(zł)

1

2

3

4

5

6

GJ

375

zł/GJ

1

Dostarczona energia cieplna

2

Przesył energii (Zmienna)

GJ

375

zł/GJ

3

Pozyskanie i przedstawienie do
umorzenia świadectw
efektywności energetycznej

GJ

375

zł/GJ

(Zmienna)

Liczba
miesięcy

Całkowita
wartość netto
(zł)

7

8

Podatek VAT
……...%
(naliczony przez wykonawcę
zgodnie z obowiązującymi na dzień
składania ofert przepisami) (zł)

Razem cena brutto
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Łączna
wartość
brutto (zł)

Cena brutto oferty wynosi:
1. Tytułem zamówienia „gwarantowanego” – podstawowego …………………..
złotych brutto (w tym podatek VAT).
2. Tytułem zamówienia opcjonalnego ……………………………………….... złotych
brutto (w tym podatek VAT).
Łącznie za zamówienie „gwarantowane” i opcjonalne – ……………………… złotych
brutto (w tym podatek VAT).
Niniejszym oświadczam (oświadczamy), że jestem (jesteśmy) świadomi, iż podane przez
zamawiającego zużycie energii (w tabeli) jest zużyciem planowanym (prognozowanym) na bazie
zużycia w latach poprzednich. Rozliczenie z wykonawcą będzie prowadzone w skali miesiąca
i będzie opiewało na faktycznie zużytą energię.

Załącznikami do oferty są:
1 …………………..

..........................................................................
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
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