
Załącznik Nr  1 do Zapytania Ofertowego DPS.ZP.271.4.2020                                               

 
          

FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

1. Nazwa oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

Powiat Białobrzeski ul. Plac Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi NIP: 798-14-64-078  - 

Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu, Niedabyl 36A 26-804 Stromiec – reprezentowanym 

przez Arkadiusza Śliwę upoważnionego przez Zarząd Powiatu do składania oświadczeń woli 

w sprawach majątkowych 

tel/fax 48 619 10 28 

e-mail: dpsniedabyl@bialobrzegipowiat.pl   

2.  Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

Zakup energii elektrycznej do budynków Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu. 

 

3. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe 

 

4. Nazwa i adres WYKONAWCY: 

 

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

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

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

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

NIP: .............................................tel./fax..................................................................................... 

 

e-mail:........................................................................................................................................... 

 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za: 

 

wartość netto: ...........................................................................zł 

podatek VAT:........................................zł 

cenę brutto:..................................zł 

słownie brutto:........................................................................................zł 

 

Oferowany termin płatności: ................................................................. 

 
 



Lp. Szacowane zużycie 
energii w n/w  grupie 
taryfowej 
w okresie:   
01.07.2020 do 
31.12.2021 

Jednostkowa 
zryczałtowana 
cena netto w 
zł/kWh w 
okresie : 

01.07.2020 do 
31.12.2021 

 
Wartość netto  
w PLN 
 
( kol.2 x kol.3 ) 

 
Stawka       
VAT 

 
Kwota 
 VAT 

 
Wartość brutto 
w PLN 
 
( kol.4 + kol.6 ) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1 

 
grupa taryfowa  G 12 
 – energia czynna  
strefa dzień 
   -  75000,00 kWh 
 

                         
                         
 
                        
                         

    

 
2 

 
grupa taryfowa G 12 
 – energia czynna  
strefa noc 
  -  30000,00 kWh 
 

 
 
 
  

    

 
             R A Z E M 

 

    

 
 Uwaga : - Jednostkowa zryczałtowana cena netto za energię powinna być podana w formacie 0,0000  
                tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
              -  Cena netto i brutto oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po 
                  przecinku 
            -   Cena musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania 

  
OŚWIADCZAMY, ŻE:  
1. Oświadczamy, że zapewniamy bilansowanie handlowe Zamawiającego. Podmiotem 
odpowiedzialnym za rozliczenie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z 
systemu będzie Wykonawca.  

 

2. Do oferty załączamy projekt umowy – do akceptacji przez Zamawiającego, który w swoich 
postanowieniach zawiera warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w przypadku 
przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  

 

3. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie:  
             - rozpoczęcie: od 01.07.2020 r.          - zakończenie: do 31.12.2021 r.  
 
4. Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, by wykonanie zamówienia rozpoczęło się w 
terminie.  

 

5. Oświadczamy, że cena jednostkowa netto jest ceną zryczałtowaną i nie podlega zmianie przez cały 
okres trwania umowy.  

 

6. Przyjmujemy zapisy Zapytania Ofertowego  DPS.ZP.271.4.2020   bez zastrzeżeń.  

 

7. Osobą do kontaktów z Zamawiającym jest: ……………………............................................  
 
………………………………………. Tel. ……………………………………………………............ 

 

 



 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:  
 
1. ………………………………………………………  

2. ………………………………………………………  

3. ………………………………………………………  

4. ……………………………………....................... 
 
 
 
 
 
……………………, dnia ……………......                 
 
                                                                                     ……………………….……………………………  
                                                                                     (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 
                                                                                               Wykonawcy/Pełnomocnika)  
 
 
 
 
 
Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie                  
z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy  ( odpis z właściwego rejestru ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


