
 
ROZDZIAŁ 1 

...................................................... , dnia ....................... 2017r. 
   (miejscowość) 

Nazwa  Wykonawcy  ................................................................ 
Kod, miejscowość .................................................................... 
Ulica, nr domu, nr lokalu .......................................................... 
REGON ...........................NIP .................................................. 
Numer telefonu Wykonawcy...................................................... 
Numer fax-u ..........................................................................… 
Firmowy adres e-mail Wykonawcy  .......................................... 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy  
i podpisująca ofertę……………………………………………….. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko, dane teleadresowe) 
 

        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 2017/…………… z dnia 
………..... 2017r. 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. 

            
     2. Cena oferty w ust. 1 jest obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych wyrażonych w zł/kWh 

określonych niżej oraz ilości zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 „ Instrukcji dla Wykonawców”  - Rozdział 2siwz.   

 
    Ceny jednostkowe w zł/kWh: 
 

2.1. 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.  
 
2.2. 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.  
 
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: ……….……. 

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



       Taryfa B 23 szczyt przedpołudniowy   cena netto: ……………… 
       Taryfa B 23 szczyt popołudniowy    cena netto: ……………… 
       Taryfa B 23 pozostałe godziny    cena netto: ……………… 
       Taryfa B 21       cena netto: ……………… 

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

Lp 

Taryfa  Cena netto 
jednostkowa 

taryfy  
zł/ kWh  

Ilość 
 

kWh  

Wartość 
netto 

(kol. 3 x kol. 4) 
 

Podatek 
VAT 

(od kol. 5) 

Cena brutto 
(kol.5+kol.6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 0 12 strefa dzień  2 564 656    
2. 0 12 strefa noc  4 652 369    
3. C 12a  

strefa szczytowa 
 78 170    

4. C 12a  
strefa pozaszczytowa 

 175 740    

5. C 11  2 138 408    
6. C 21  3 670 720,80    
7. G 11  384445    
8. B 23 szczyt 

przedpołudniowy 
 6500    

9. B 23 szczyt 
popołudniowy 

 7500    

10. B 23 pozostałe 
godziny 

 32000    

11. B21  300 000    
 RAZEM - 14 010 508,80 

 
- -  

 
3.  Termin realizacji : od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., z tym, że zakup rozpocznie się od 

dnia wejścia w życie umowy, stanowiącej Rozdział Nr 3 siwz, tj. nie wcześniej niż po spełnieniu 
wszystkich warunków przewidzianych w tej umowie. 

4. Oświadczamy,  że zamówienie zrealizujemy w terminie. 
5.Termin płatności: (min. 20 dni - max. 30 dni) ……………… dni od daty otrzymania faktury - 

punktowane kryterium wyboru ofert. 
6. Pozostałe warunki płatności – zgodnie z projektem umowy. 
7. Oświadczam(my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 

projektem umowy wraz załącznikami 1, 2 i 3  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że wadium wnieśliśmy w dniu ………………….........................… 2017r. w formie 
.................................................................................................................................. 

Zwolnienia wadium prosimy dokonać : 
a) gotówką - przelewem   na konto .............................................................................................. 
b) inna forma  -zwrot ................................................................................................................... 
     ( imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji czy wysłać pocztą)  
 
9. Oświadczam(my), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
 
10. Składam niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego 

    (niepotrzebne skreślić) 
przez ………………….……………………..…......................................……. 

(nazwa lidera) 
11. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?  

Tak   □             Nie   □  
(właściwe zaznaczyć) 

 



Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):  

• mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;  

• małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  

• średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 
12. 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 .......................................................… 

 
13. Załącznikami do oferty są : 

(1) Załącznik nr 2  JEDZ – ENERGIA Legnica 
(2) Oświadczanie Wykonawcy, że wykona zamówienie siłami własnymi w 100% - wg załącznika 

nr 3, 
(3) Dowód wpłaty wadium w formie .............................…, 
(4) Zaakceptowany wzór umowy  wraz z załącznikami 1, 2 i 3 do umowy, 
(5) Oświadczenie Wykonawcy, iż na dzień składania oferty posiada aktualną umowę z lokalnym 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego wg załącznika nr 5, 
(6) …………………………………………………………. 
(7) …………………………………………………………. 

 
14.  Osobą uprawnioną do kontaktu z  Zamawiającym jest :     
     Imię i nazwisko ....................................................................................................................... 
     Numer telefonu ................................... , numer faksu ............................................................. 
 
15. Oferta została złożona na……..... kolejno ponumerowanych stronach. 
      
 
             Podpisano 
 
 
 
      .................................................................... 
      (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 
 
 
 
      .................................................................... 
        ( nazwa, adres) 


