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Formularz oferty 

Data sporządzenia oferty ………………………….. 

 

............................................................                            
(Nazwa i adres firmy wykonawcy)            
    
REGON ........................................... 

NIP ……………………………………. 

tel./fax ………………………………… 

e-mail: ………………………………… 

        URZĄD MIEJSKI W RADOMIU  
        Biuro Zamówień Publicznych 
        ul. Jana Kilińskiego 30 
        26-600 Radom 

 

Oferta 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej 
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 200.000 euro na wspólny zakup energii 
elektrycznej czynnej dla Urzędu Miejskiego w Radomiu, jednostek organizacyjnych i spółek 
Gminy Miasta Radomia oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu na potrzeby 
eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego  
i sygnalizacji świetlnej: 

1) Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie III. SIWZ, zgodnie  
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za wynagrodzeniem w następującej 
wysokości:  

wartość brutto: ……………………………………………………………… * 

słownie złotych:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………….……………..........................................…………………………………………………………….. 

UWAGA! Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wzoru wskazanego w pkt 
XIX.4. SIWZ oraz zaoferowanych poniżej przez Wykonawcę cen jednostkowych 
energii elektrycznej brutto: 

 

Lp. Grupa taryfowa 
Cena jednostkowa 

brutto/kWh 

1 2 3 

1 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej B-21 

 
zł 

2 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej B-22 - Szczyt 

 
zł 

3 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej B-22- Pozaszczyt 

 
zł 

4 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej B-23 - Szczyt poranny 

 
zł 

5 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej B-23 - Szczyt popołudniowy 

 
zł 

6 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej B-23 - Reszta doby 

 
zł 
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7 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-21 

 
zł 

8 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-22a – Szczyt 

 
zł 

9 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-22a - Pozaszczyt 

 
zł 

10 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-11 

 
zł 

11 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-12b - Dzień 

 
zł 

12 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-12b - Noc 

 
zł 

13 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-12a - Szczyt 

 
zł 

14 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej C-12a - Pozaszczyt 

 
zł 

15 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej G-11 

 
zł 

16 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej G-12 - Dzień 

 
zł 

17 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie 
taryfowej G-12 - Noc 

 
zł 

18 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-22b - Szczyt 

 
zł 

19 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-22b - Pozaszczyt 

 
zł 

2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1 czerwca 2012r. do dnia 30 czerwca 2013r. 
Uwaga! Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej na warunkach wynikających z oferty dla 
poszczególnych Odbiorców końcowych nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży 
energii elektrycznej czynnej przez Sprzedawcę z tym Odbiorcą końcowym, z uwzględnieniem 
terminów rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej 
obowiązujących Odbiorców końcowych. 

3) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4) Wadium w kwocie ………………. zł zostało uiszczone w dniu ……………………….…… Dokument 
potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty. Wadium wpłacone w pieniądzu 
prosimy zwrócić na rachunek bankowy: …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 
5) Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac: 

………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6) Oświadczamy, że: 
a. posiadamy zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  

z Operatorem Systemu Dystrybucji - PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą świadczenie 
usług sprzedaży energii elektrycznej czynnej na obszarze działania właściwym 
terenowo dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna nr 
............................................... z dnia ............................ zawartą na okres …............................................... 
** lub 

b. zobowiązujemy się zawrzeć, nie później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi 
sprzedaży energii elektrycznej czynnej (podpisania Umowy generalnej sprzedaży 
energii elektrycznej czynnej z Zamawiającym), umowę o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucji - PGE Dystrybucja S.A., 
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umożliwiającą świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej czynnej na obszarze 
działania właściwym terenowo dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna 
** 

7) Wzór umowy generalnej, umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej z załącznikiem nr 
2, będące załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostały przez 
nas zaakceptowane i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do 
zawarcia tych umów na warunkach określonych we wzorach, w miejscu i terminie 
wskazanym przez zamawiającego. 
 

8) Zostaliśmy poinformowani, że możemy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych, wydzielić z oferty informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane 
podmiotom innym niż zamawiający. 

 
 
 
     .............................................................................................. 

(Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy. W przypadku podpisu nieczytelnego musi być on 
opatrzony danymi identyfikującymi podpisującego np. pieczęcią) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* wszystkie miejsce wykropkowane należy bezwzględnie wypełnić  
**proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź - niepotrzebne skreślić.     
  


