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                       Załącznik Nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy”  

      Postępowanie Nr ZP/2/2016 

.............................................................                                                                                     
pieczęć adresowa Wykonawcy/Wykonawców      

                                                                                               Zamawiający: 

                                                                                               Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

                                                                                               03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 

  

Nazwa i siedziba Wykonawcy : 

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

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 

i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

 

NIP.......................................... REGON ...................................... PESEL………………….…......... 

TEL. ..................................FAX .............................e-mail: ................................................................ 

osoba do kontaktu + tel., fax., e-mail: ………………………………………………………………. 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wpisać dane dla wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

 

O F E R T A 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP/2/2016 

o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dostawę energii elektrycznej dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie do 

obiektów przy ul. Dorodnej 16 (taryfa B21) i do obiektów przy ul. Na Krańcu 3 (taryfa C21) 

oraz opracowanie propozycji kompensacji mocy biernej i jej wdrożenie w budynkach przy ul. 

Dorodnej 16” (Postępowanie Nr ZP/2/2016): 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), tj.  

1) /* Część A zamówienia (Dostawa i sprzedaż energii) za łączną cenę dla dwóch punktów 

poboru energii: 

 

netto: ………………………… zł /* 

(słownie: ………………………………………………………………. zł netto) /* 

Zaoferowana łączna cena netto równa się sumie cen netto zaoferowanych poniżej dla punktów poboru energii  przy 

ul. Dorodnej 16 (taryfa B21) i przy ul. Na Krańcu 3 (taryfa C21). 

 

Obowiązujący łączny podatek VAT 23%V* od ww. łącznej ceny netto oferty wynosi: 

………………………… zł  /* 

Obowiązujący łączny podatek VAT 23% równa się sumie obowiązujących podatków VAT 23% obliczonych od cen 

netto zaoferowanych poniżej dla punktów poboru energii  przy ul. Dorodnej 16 (taryfa B21) i przy ul. Na Krańcu 3 

(taryfa C21). 

brutto: ………………………… zł /* 

(słownie: ………………………………………………………………. zł brutto)/* 



 

2 

 

Zaoferowana łączna cena brutto równa się sumie cen brutto zaoferowanych poniżej dla punktów poboru energii  

przy ul. Dorodnej 16 (taryfa B21) i przy ul. Na Krańcu 3 (taryfa C21). 

W tym: 

a) Dla punktu poboru energii przy ul. Dorodnej 16 (taryfa B21) oferujemy:  

 

Cenę netto (taryfa B21): ………………………… zł  /* 

obowiązujący podatek VAT 23%: ………………………… zł  /* 

Cenę brutto: ………………………… zł /* 

 

UWAGA: 

 Cenę netto (taryfa B21) należy obliczyć ze wzoru: 

Cenę netto (taryfa B21) [zł] = 2 600 000 [kWh] * Cena jednostkowa netto (taryfa B21) [zł/kWh]    

gdzie: 

2 600 000 [kWh] – to szacowana wartość zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2017 do 

31.12.2018 (strefa całodobowa) dla punktu poboru energii przy ul. Dorodnej 

16 (taryfa B21) 

Cena jednostkowa netto (taryfa B21) [zł/kWh] – to jest cena jednostkowa netto zaoferowana w 

ust. 2 niniejszej oferty dla punktu poboru energii 

przy ul. Dorodnej 16 (taryfa B21) 

b) Dla punktu poboru energii przy ul. Na Krańcu 3 (taryfa C21) oferujemy:  

 

Cenę netto (taryfa C21): ………………………… zł  /* 

Obowiązujący podatek VAT 23%: ………………………… zł  /* 

Cenę brutto: ………………………… zł  /* 

 

UWAGA: 

 Cenę netto (taryfa C21) należy obliczyć ze wzoru: 

Cenę netto (taryfa C21) [zł] = 320 000 [kWh] * Cena jednostkowa netto (taryfa C21) [zł/kWh]    

gdzie: 

320 000 [kWh] – to szacowana wartość zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2017 do 

31.12.2018 (strefa całodobowa) dla punktu poboru energii przy ul. Na Krańcu 

(taryfa C21) 

Cena jednostkowa netto (taryfa C21) [zł/kWh] – to jest cena jednostkowa netto zaoferowana w 

ust. 2 niniejszej oferty dla punktu poboru energii 

przy ul. Na Krańcu (taryfa C21). 
 

2) Oświadczamy, że dla poszczególnych punktów poboru elektrycznej, o których jest 

mowa w pkt. 1 a-b) niniejszej oferty i w Załączniku Nr 1 do SIWZ, oferujemy ceny 

jednostkowe energii podane w poniższej tabeli z dokładnością do czterech miejsc po 

przecinku, i oświadczamy, że będą one obowiązywać przez cały okres trwania umowy z 
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zastrzeżeniem zapisów zawartych w Rozdziale XVI SIWZ w ust. 5 pkt. 2 b) i w 

Załączniku Nr 4 do SIWZ „Wzór umowy” w § 10. ust. 2 pkt. 2: 

 

 

 

 

 

 

3) /* Część B zamówienia (Kompensacja mocy biernej) za cenę: 

 

netto: ………………………… zł /* 

(słownie: ………………………………………………………………. zł netto) /* 

 

Obowiązujący łączny podatek VAT 23% /* od ww. ceny netto oferty wynosi: 

………………………… zł  /* 

 

brutto: ………………………… zł /* 

(słownie: ………………………………………………………………. zł brutto)/* 

UWAGA: 

 Wszystkie obliczenia mają być dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

i zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania. 

 Zapisy oznaczone symbolem „/*” wypełnia Wykonawca, jeżeli składa ofertę na daną 

część zamówienia lub wykreśla (przekreśla), jeżeli na daną część zamówienia nie 

składa oferty. 

 Pola nie wypełnione przez Wykonawcę i nie wykreślone (nie przekreślone) będą 

traktowane tak, jakby Wykonawca nie złożył oferty na daną część zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zamówienie Zamawiającego objęte SIWZ w zakresie: 

1) Części A zamówienia (Dostawa i sprzedaż energii) zrealizujemy w terminie od dnia 

zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r. włącznie z dostawą i sprzedażą energii od dnia 

01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.; 

2) Części B zamówienia (Kompensacja mocy biernej) w terminie do …… /* (słownie: 

………………………./*) tygodni od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia 

31.12.2016 r. 

(UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania terminu wykonania wdrożenia 

kompensacji mocy biernej krótszego niż 4 tygodnie i dłuższego niż 12 tygodni) 

3. Udzielamy Zamawiającemu: ……………/* (słownie: ………………………./*) miesięcznej 

gwarancji i rękojmi na wykonane prace montażowe wraz z wyrobami użytymi do tych prac – 

dotyczy Części B zamówienia (Kompensacja mocy biernej). 

(UWAGA: minimum wymagane przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy) 

/* Wypełnia lub wykreśla (przekreśla) Wykonawca 

 

Punkt  

poboru energii 

Cena jednostkowa netto 

zł / kWh 

Warszawa, ul. Dorodna 16 

(taryfa B21) 
_ _ , _ _ _ _ /* 

Warszawa, ul. Na Krańcu 3 

(taryfa C21) 
_ _ , _ _ _ _ /* 
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4. Oświadczamy, że zaoferowane ceny jednostkowe netto w ust. 2 niniejszej oferty  zawierają 

wszelkie elementy cenotwórcze (w tym zobowiązania i opłaty handlowe, zysk Wykonawcy, 

narzuty, cła, podatki, koszty, itp.) – ściśle związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

niezbędne dla prawidłowego i pełnego jego wykonania oraz uwzględniają inne opłaty, a także 

zawierają ewentualne opusty i rabaty skalkulowane przez Wykonawcę. 

5. Oświadczamy, że wzór umowy i zawarte w nim warunki płatności związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ, został przez nas 

zaakceptowany. 

6. Oświadczamy, że oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i treść naszej oferty odpowiada jej treści, ponieważ 

uzyskaliśmy wszelkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania niniejszej oferty 

i zaakceptowaliśmy opis przedmiotu zamówienia, a także oświadczamy, że nie wnosimy 

zastrzeżeń do sposobu prowadzonej procedury i wymagań zawartych w dokumentacji 

przetargowej. 

8. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia pisemnej umowy na 

warunkach określonych w SIWZ zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do 

SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez 

okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

10. Oświadczamy, że nie powierzamy podwykonawcom wykonania części lub całości niniejszego 

zamówienia. 

11. Oświadczamy, że cała sprzedaż energii objęta niniejszą ofertą będzie wyłącznie przez nas 

wykonywana – dotyczy realizacji Części A zamówienia (Dostawa i sprzedaż energii). 

12. Zobowiązujemy się do nie ujawniania jakichkolwiek informacji pozyskanych w toku 

postępowania o zamówienie publiczne lub realizacji zamówienia w przypadku wyboru naszej  

oferty. 

13. Oświadczamy, że wadium: dla Części A zamówienia w wysokości = 20 000,00 zł;/* dla 

Części B zamówienia w wysokości = 1 800,00 zł;/* wnieśliśmy w formie 

………………………………………………./*. Wadium wniesione w formie pieniądza należy 

zwrócić na Nr rachunku: ………………………………………………………………………/* 

prowadzony przez ………………………………………………………………………............/* 

/* Wypełnia lub wykreśla (przekreśla) Wykonawca 

14. Załącznikami do składanej przez nas oferty są: 

1) Pełnomocnictwa; 

2) Oświadczenia złożone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ (Oświadczenia 

formalne); 

3) Dokumenty formalno-prawne, koncesje, informacje, wykazy wymagane w SIWZ przez 

Zamawiającego; 

4) Oświadczenia i informacje, o których mowa w VI Rozdziale SIWZ w ust. 6 pkt. 2: 

a) ust. 2 pkt. 5 w Uwadze Nr 4 (wzór w Załączniku Nr 5A do SIWZ (Pisemne zobowiązanie 

dotyczące art. 26 ust. 2b ustawy)), 

b) ust. 3 pkt. 5 (wzór w Załączniku Nr 5B do SIWZ (Informacja dotycząca grupy 

kapitałowej)), 
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c) ust. 4 pkt. 6 oraz w Rozdziale III SIWZ w ust. 7 (wzór w Załączniku Nr 5C do SIWZ 

(Oświadczenia techniczne)); 

5) Zaakceptowany podpisem na stronie tytułowej lub na ostatniej stronie przez 

Wykonawcę wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ; 

6) (dotyczy Części B zamówienia) Propozycja koncepcji kompensacji mocy biernej dla 

budynków przy ul. Dorodnej 16 jako Załącznik nr 1 do niniejszej oferty, stanowiący jej 

integralną cześć. 

7) Inne dokumenty - np. stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 

poz. 1503 z późn. zm.) i zgodnie z zapisami w SIWZ wyraźnie oznaczone; 

8) Płyta CD lub DVD ze skanem całej oferty (XII Rozdział SIWZ ust. 4). 

 

15. Oferta została złożona łącznie na ............../* ponumerowanych stronach. 

 

/* Wypełnia Wykonawca 

 

 

 

..........................................dnia......................2016  r.  

 

................................................................ 
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 


