
ZAŁĄCZNIK NR 2 
FORMULARZ CENOWY 

 
Nazwa wykonawcy: ................................................................................................................... 
Adres wykonawcy: ..................................................................................................................... 
Numer telefonu: ......................., numer fax-u.........................., e-mail ...................................... 
 
 
1. Cena energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego zgodnie ze Szczegółowym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Rozdziału 2 SIWZ: 
 
    Ceny jednostkowe w zł/kWh – pkt 1.1 - 1.3.: 

1.1. Obiekty typu oświetlenie uliczne: 
      Taryfa O 12 Strefa dzień  cena netto: ………………. 
      Taryfa O 12 Strefa noc  cena netto: ………………. 

          *Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  
 
1.2. Obiekty typu budynki administracji publicznej oraz pozostałe : 
       Taryfa C 12 a strefa szczytowa           cena netto: ……………… 
       Taryfa C 12a strefa pozaszczytowa    cena netto: ……………… 

           *Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  
 
1.3. Obiekty typu budynki administracji publicznej oraz pozostałe, całodobowo : 
      Taryfa C  11  cena netto: …………….. 
      Taryfa C  21  cena netto: ……….……. 
      Taryfa G  11  cena netto: ……….……. 

           *Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  
 

    Ceny jednostkowe w zł/MWh: 
1.4. Oświetlenie płyty boiska  
       Taryfa B 23 szczyt przedpołudniowy              cena netto: ……………… 
       Taryfa B 23 szczyt popołudniowy    cena netto: ……………… 
       Taryfa B 23 pozostałe godziny               cena netto: ……………… 

           *Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  
 
2. W oparciu o ww. ceny jednostkowe zestawienie wartości w podziale na taryfy: 
 

Lp 

Taryfa  Cena netto 
jednostkowa taryfy  

 
zł/ kWh wiersz 1-7 
zł/MWh wiersz 8-10 

Ilość 
 

zł/ kWh wiersz 1-7 
zł/MWh wiersz 8-10 

Cena 
netto 
taryfy 

 

Podatek VAT 
w wysokości 

……. 

Cena brutto 
(kol.5+kol.6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 0 12 strefa dzień  2 509 166    
2. 0 12 strefa noc  4 583 669    
3. C 12a strefa 

szczytowa 
 92 640    

4. C 12a strefa 
pozaszczytowa 

 201 910    

5. C 11  2 069 554    
6. C 21  3 649 855    
7. G 11  23 800    
8. B 23 szczyt 

przedpołudniowy 
 8     

9. B 23 szczyt 
popołudniowy 

 10     

10. B 23 pozostałe 
godziny 

 40      

RAZEM:  
 



* Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty 
przepisami prawa. 

**  Wartości w kolumnach: 5, 6 i 7 w formacie 0,00  tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(my) własnoręcznym podpisem świadom(mi) 
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.  

   
     Podpisano 

         ............................................................. 
           (upoważnieni  przedstawiciele Wykonawcy)                                                            
              .............................................................. 
                   (nazwa, adres) 
 

 

……………….. dnia………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica” 


