
 
ROZDZIAŁ 1 

 

Nazwa firmy wykonawcy  ...........................................................................................................  
Kod, miejscowość ........................................................................................................................ 
Województwo .............................................................................................................................. 
Ulica, nr domu, nr lokalu ............................................................................................................. 
REGON ........................................................................................................................................ 
NIP ............................................................................................................................................... 
Numer telefonu Wykonawcy........................................................................................................ 
Numer fax-u Wykonawcy ............................................................................................................ 
Firmowy adres e-mail Wykonawcy  ............................................................................................ 
 

     ..............................., dnia  ..............2014r 
                (miejscowość) 
         Prezydent Miasta Legnicy 
         Plac  Słowiański  8 
         59-220 Legnica 
 

FORMULARZ   OFERTY 
1. Nawiązując do ogłoszenia zamówienia publicznego w Urzędzie Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr 2014/s 
…………………………….…..……… z dnia ………………………………..…..... 2014r. 
o  przetargu nieograniczonym na „Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy 
Legnica” oferujemy cenę: 
 
netto: …………………………………..…………….……………zł* 
(słownie: …………………………………………………………………………..złotych) 
Podatek VAT: ……………………………zł, według obowiązującej stawki.** 
(słownie: ………………………………….………………………………………...złotych) 
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 powiększoną o podatek VAT. 

            
            Cena oferty w ust. 1 jest obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych określonych  

w Formularzu cenowym stanowiącego załącznik nr 2 do „ Instrukcji dla Wykonawców”  - 
Rozdział 2 siwz oraz wartości zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 „ Instrukcji dla Wykonawców”  - Rozdział 2siwz   

2.  Ceny jednostkowe: 
2.1. Obiekty typu oświetlenie uliczne: 
      Taryfa O 12 Strefa dzień  cena netto: 
      Taryfa O 12 Strefa noc  cena netto: 
 
2.2. Obiekty typu budynki administracji publicznej oraz pozostałe : 
       Taryfa C 12 a strefa szczytowa   cena netto: 
       Taryfa C 12a strefa  pozaszczytowa cena netto: 



 
2.3. Obiekty typu budynki administracji publicznej oraz pozostałe, całodobowo : 
       Taryfa C 11  cena netto: 
       Taryfa C 21   cena netto: 
       Taryfa G 11   cena netto: 
 
2.4. Oświetlenie płyty boiska  
       Taryfa B 23 szczyt przedpołudniowy  cena netto: 
       Taryfa B 23 szczyt popołudniowy              cena netto: 
       Taryfa B 23 pozostałe godziny   cena netto: 

 
3.   Termin realizacji : od  01.01.2015r  do 31.12.2015r. z tym, że zakup rozpocznie się  

od dnia wejścia w życie umowy, stanowiącej załącznik nr 6  tj. nie wcześniej  
niż po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w tej umowie. 

4. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                

w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

szczegółowych warunków umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy        
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że wadium wnieśliśmy w dniu ..............................................2014r.  
w formie ............................................................................................................................... 

Zwolnienia wadium prosimy dokonać : 
a) gotówka - przelewem   na konto .............................................................................................. 
b) inna forma  -zwrot ................................................................................................................... 
      ( imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji czy wysłać pocztą)  
 
8. Oświadczamy, że dokonaliśmy podziału oferty na część jawną  str ..................................  

( część ta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)  i część niejawną str .............................................. 

9. Załącznikami do oferty są : 
(1) .................................. 
(2) .................................. 
(3) .................................. 

10. Osobą uprawnioną do kontaktu z  Zamawiającym jest :     
     Imię i nazwisko ....................................................................................................................... 
     Numer telefonu ................................... , numer faksu ............................................................. 
 
   
             Podpisano 
      .................................................................... 
      (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 
      .................................................................... 
        ( nazwa, adres) 
 

 

 

 

 

„Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica” 


