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załącznik nr 1 do SIWZ 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa/Firma.................................................................................................................................................................... 
 
Adres/Siedziba................................................................................................................................................................. 
 
Nr telefonu: .............................., nr faks: .............................., adres poczty elektronicznej: ..........................................  
 
Nr NIP: ..................................................... 
 
Osoba upoważniona do kontaktów: ................................................................................................................................ 

Telefon ...................................................... faks .................................................email: ………………………………………….. 

lub Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy): 

Nazwisko, imię ................................................................................................................................................................. 

Telefon ...................................................... faks .................................................email: ………………………………………….. 
 

O F E R T A 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pn.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz 
dystrybucja) do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim oferuję wykonanie zamówienia 
zgodnie z: 

 zakresem prac zamieszczonym w SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia,  

 obowiązującymi normami, przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, za całkowitą cenę 
oferty :  

1. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę w wysokości: …………………………….. zł 

brutto,  (słownie brutto ………………………………… - w tym obowiązujący podatek VAT). 

2. Na powyższą cenę wchodzą składniki z poniższego zestawienia: 
 

Grupa 
taryfowa 

Opłaty 
Ilośd jednostek                

w okresie 24 miesięcy 
Cena jednostkowa 

netto (PLN) 
Wartośd netto 

(PLN) 
Wartośd brutto 

(PLN) 

1 2 3 4 5   (3x4) 6    (5 + VAT) 

W-5.1 

Opłata za paliwo gazowe   
*zł/kWh+ 

2 020 000 kWh    

Opłata abonamentowa   
*zł/m-c] 

24    

Opłata dystrybucyjna stała 
*zł/(kWh/h)+ 

11 528 160 kWh/h    

Opłata dystrybucyjna 
zmienna *zł/kWh+ 

2 020 000 kWh    

 
 Łącznie kwota   

 
Cena jednostkowa paliwa gazowego oraz łączna wartośd zamówienia nie zawiera podatku akcyzowego. 
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Uwaga: 

 Ceny jednostkowe należy podad w formie cyfrowej z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku, pozostałe 
ceny – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 Ilośd jednostek w okresie 24 miesięcy opłaty dystrybucyjnej stałej dla taryfy W-5.1 wyliczono mnożąc moc 
zamówiona (658 kWh/h) razy ilośd godzin (24 h) razy ilośd dni ( 730 dni). 

 
3. Składając niniejszą ofertę jednocześnie oświadczamy, że: 

a) Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia będę wykonywad w terminie: 

 rozpoczęcie – nastąpi 01.01.2021 roku zgodnie z zasadami wynikającymi z Instrukcji Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak i Taryfą OSD. 

 Zakooczenie  – do 31 grudnia 2022 r. 
b) Wszystkie kluczowe dostawy objęte zamówieniem zamierzam wykonad sam. 
c) Zapoznałem się ze SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeo oraz uzyskałem informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. 
d) Oświadczam, że posiadam podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług 

dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego. 
e) Wybór naszej oferty nie będzie prowadzid do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego na 

podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. 
zm.). Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzid na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego należy przedłożyd wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzid do jego powstania, oraz ich wartośd bez kwoty podatku. 

f) Oferta zawiera informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, które zostały odpowiednio zabezpieczone 
zgodnie z zapisem Rozdziału X pkt 10 SIWZ 

□ tak  □ nie     

*odpowiednie zaznaczyd „X” 
 
g) Wykonawca jest przedsiębiorcą* 

-   mikroprzedsiębiorstwem     □                                                       

-   małym przedsiębiorstwem       □                
-   średnim przedsiębiorstwem        □             
*- zaznaczyd właściwe „X” 

Uwaga: 
Zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:  

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, 
które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, 

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. 

4. Oferta jest zszyta, została złożona na ...... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr ....... 
5. Integralną częścią oferty stanowią następujące dokumenty: 

 1/ .......................................................... 

 2/ .......................................................... 

 3/ .......................................................… 
 
         ……………….......................................................... 
                  upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy 


