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........................., dnia ................. 

......................................................................... 
........................................................................ 
........................................................................ 
(Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania   
i dokładny adres wykonawcy(ów) 

(REGON) ................................ 
(NIP) .................................... 
 
Dane teleadresowe do kontaktu 

tel.  ..................... fax ........................ 
e-mail .................................. 
 
reprezentowany przez:…................................................................ 
na podstawie: 
….......................................................................... 
(wskazać podstawę do reprezentacji, np. KRS, 
CEIDG, pełnomocnictwo 

 
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9  
im. Marii Konopnickiej  w Knurowie 
al. Lipowa 12  
44-196 Knurów 

OFERTA WYKONAWCY 

1. Nawiązując do ogłoszenia Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej 
w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, o przetargu nieograniczonym na wykonanie 
zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek 
oświatowych w Knurowie”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 
w rozdz. II SIWZ. Cena ofertowa wyliczona dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty wynosi 
dla poszczególnych części:  

1) 2018 rok 

Punkt 
poboru 

Taryfa 
(kWh) 

Cena jednostkowa 
brutto (zł/kWh) 

Mnożnik 
(kwh/rok) 

Wartość oferty brutto 
(zł) 

 
Część 

a b c d e 

1 MSP-1 C11  92 659  

2 MSP-2 C11  69 584  

3 ZSP C11  48 270  

4 MSP-4 C11  72 177  

5 MSP-6 C11  56 774  

6 MSP-7 C21  110 221  

7 MSP-9 C21  123 441  

8 MP-2 C11  18 271  

9 MP-3 C11  10 989  

10 MP-7 C11  49 675  

11 MP-12 C11  31 211  

12 MP-13 C11  21 428  

13 MŻ C11  20 405  
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2) 2019 rok 

Punkt 
poboru 

Taryfa 
(kWh) 

Cena jednostkowa 
brutto (zł/kWh) 

Mnożnik 
(kwh/rok) 

Wartość oferty brutto 
(zł) 

Część 

a b c d e 

1 MSP-1 C11  92 659  

2 MSP-2 C11  69 584  

3 ZSP C11  48 270  

4 MSP-4 C11  72 177  

5 MSP-6 C11  56 774  

6 MSP-7 C21  110 221  

7 MSP-9 C21  123 441  

8 MP-2 C11  18 271  

9 MP-3 C11  10 989  

10 MP-7 C11  49 675  

11 MP-12 C11  31 211  

12 MP-13 C11  21 428  

13 MŻ C11  20 405  
 
3) RAZEM lata 2018 i 2019 
 

Punkt poboru Taryfa 
(kWh) 

Całkowita cena brutto za lata 2018 i 2019 
(zł) 

Część 

a b c 

1 MSP-1 C11  

2 MSP-2 C11  

3 ZSP C11  

4 MSP-4 C11  

5 MSP-6 C11  

6 MSP-7 C21  

7 MSP-9 C21  

8 MP-2 C11  

9 MP-3 C11  

10 MP-7 C11  

11 MP-12 C11  

12 MP-13 C11  

13 MŻ C11  
 

1) Mnożnik w kolumnie „d” podano na podstawie szacowanego zużycia ilości energii elektrycznej czynnej 
całodobowo w oparciu o zużycie w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. (w kWh) powiększone          
w niezbędnym zakresie, z wyjątkiem Miejskiego Żłobka, gdzie mnożnik w kolumnie „d” podano na 
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podstawie zużycia ilości energii elektrycznej czynnej całodobowo w oparciu o zużycie w okresie maj – 
sierpień 2017 r. powiększone w niezbędnym zakresie. 

2) Wartość oferty brutto dla poszczególnych części podana w ofercie przez wykonawcę musi obejmować 
wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 
wszystkich opłat występujących po stronie wykonawcy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu 
złożenia oferty. 

3) Oznaczenia użyte w kolumnie „a” oznaczają odpowiednio placówki oświatowe określone w rozdz. I ust. 
1 SIWZ 

 
2. Wykaz części zamówienia, które zamierzam(y) powierzyć do realizacji podwykonawcom*: 

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

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

............................................................................................................................................................. 
*wykonawca wskazuje część/i zamówienia, której/ych wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli wykonawca nie zamierza 
powierzyć podwykonawcy żadnej części zamówienia, wtedy wpisuje wyrażenie „nie dotyczy” lub inne o podobnym znaczeniu. Jeżeli 
natomiast wykonawca nic nie wpisze, zamawiający przyjmie, że całość zamówienia wykonawca zamierza zrealizować bez udziału 
podwykonawców.  

3. Oświadczam(y), że: 

• oferowany przez(e) nas(mnie) przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu 
zamówienia wskazanym w rozdz. II SIWZ; 

• zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem 
umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;  

• uważam(y) się za związanego(ych) złożoną ofertą do terminu ważności oferty wskazanego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję(emy) się do podpisania 
umowy, o ile moja(nasza) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą; 

• w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.  

4. Do oferty załączamy: 

 

Lp. 

 

nazwa oświadczenia, dokumentu*  

ilo ść 

załączników  

oznaczenie  

załącznika  

(zał. Nr .....)  

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania** 

 

 
 

2. kserokopia dokumentu wniesionego/złożonego wadium (zalecane) 

 

 
 

3. dokument, z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby/osób podpisujących ofertę do 
reprezentowania wykonawcy np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo 

 

 
 

4. 

ewentualne zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - wydzielone w ofercie w oddzielnej 
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, wraz z dokumentami składanymi w 
celu wykazania, że zastrzeżone informacje stanowi ą tajemnic ę przedsi ębiorstwa 
(zgodnie z rozdz. X ust. 10 i 11 SIWZ)  

  

5. dodatkowe informacje i dokumenty wg uznania wykonawcy 
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* W przypadku braku konieczności przedłożenia oświadczenia, dokumentu, w kolumnach 3 i 4 
należy wpisać „kreskę” lub słowa „nie dotyczy” 

** W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia do oferty należy załączyć oświadczenie wymienione w poz. 1 tabeli od każdego  
z wykonawców. 

5. Informacja o tym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a pzp: 

1) Informuję, że wybór oferty nie będzie  prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.1) 

2) Informuję, że wybór oferty będzie  prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 2). Powyższy obowiązek 
podatkowy będzie dotyczył ............................................... 3)  objętych przedmiotem zamówienia, 
a ich wartość netto (bez kwoty podatku VAT) będzie wynosiła ......................................4) złotych. 

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. 

1) W przypadku wyboru opcji 5.1, skreślić opcję 5.2. 
2) W przypadku wyboru opcji 5.2, skreślić opcję 5.1. 
3) Wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
4)Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towarów i usług podlegających mechanizmowi odwróconego 
obciążenia VAT, wymienionych wcześniej. 
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. Wymóg złożenia informacji o tym, czy wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której Wykonawca składa ofertę, której wybór 
prowadziłby do powstania takiego obowiązku u Zamawiającego. 

Ponadto zobowi ązuję/my si ę do przekazania zamawiaj ącemu w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o  której mowa, w art. 86 ust. 5 Pzp, 
oświadczenia o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, c o podmioty, które zło żyły odr ębne 
oferty, wraz z ewentualnymi dowodami, że powi ązania z innym wykonawc ą nie prowadz ą 
do zakłócenia konkurencji w niniejszym post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia***.  

***W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy 
dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia.  
 
Informacje dodatkowe niezbędne do wypełnienia Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 

Oświadczam, że: 

1. jestem mikro przedsiębiorcą* tak  � nie � 

2. jestem małym przedsiębiorcą* tak  � nie � 

3. jestem średnim przedsiębiorcą* tak  � nie � 

*zaznaczyć właściwe 
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższą 
informację składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

....................................................................... 
podpis, pieczątka imienna wykonawcy (pełnomocnika) 


