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

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

(REGON) ................................ 

(NIP) .................................... 

Dane teleadresowe do kontaktu 

tel ....................................... 

fax ...................................... 

e-mail .................................. 
Zespół Szkół Nr 1 
al. Lipowa 12  
44-196 Knurów 

OFERTA WYKONAWCY 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia Zespołu Szkół nr 1, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12, o przetargu 

nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej dla 
placówek oświatowych”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. II SIWZ. 
Cena ofertowa wyliczona dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty wynosi:  

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 
Lp Punkt poboru Taryfa 

(kWh) 
Cena 

jednostkowa 
netto (zł/kWh) 

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł/kWh) 

Mnożnik 
(kwh/rok) 

Wartość  
oferty netto 

(zł) 

Wartość  oferty 
brutto 

(zł) 
1 2 3 4 5 6 7 

w roku 2016: 

1 MP Nr 3 C11   10,10   

2 MP Nr 7 C11   48,40   

3 MP Nr 13 C11   18,40   

4 MSP Nr 1  C11   52,10   

5 MSP Nr 2 C11   63,60   

6 MSP Nr 4 C11   56,90   

7 ZS Nr 1 C21   134,10   

8 MG Nr 2 C11   39,90   

9 MG Nr 4 C11   14,6   



Formularz oferty – wzór 
 

2 
 

 

w roku 2017: 

1 MP Nr 3 C11   10,10   

2 MP Nr 7 C11   48,40   

3 MP Nr 13 C11   18,40   

4 MSP Nr 1  C11   52,10   

5 MSP Nr 2 C11   63,60   

6 MSP Nr 4 C11   56,90   

7 ZS Nr 1 C21   134,10   

8 MG Nr 2 C11   39,90   

9 MG Nr 4 C11   14,6   

Całkowita cena brutto  - cena ofertowa 
(dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty)  

1. Mnożnik w kolumnie 5 podano na podstawie szacowanego zużycia ilości energii elektrycznej czynnej 
całodobowo w oparciu o zużycie w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. 

2. Całkowita cena brutto 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 1 oznaczają odpowiednio: 

1) MP nr 3 – Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Juliana Tuwima z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 10, 
44-193 Knurów, 

2) MP Nr 7 – Miejskie Przedszkole Nr 7 z siedzibą przy ul. Floriana Ogana 2, 44-190 Knurów,  

3) MP Nr 13 – Miejskie Przedszkole Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą przy 
ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów,  

4) MSP Nr 1 – Miejską Szkołę Podstawową Nr 1 im. Powstańców Śląskich z siedzibą przy 
ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów, 

5) MSP Nr 2 – Miejską Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki 
z siedzibą przy ul. T. W. Wilsona 22, 44-190 Knurów,  

6) MSP Nr 4 – Miejską Szkołę Podstawową Nr 4 z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 6,  
44-193Knurów  

7) ZS Nr 1 – Zespół Szkół Nr 1 z siedzibą przy Alei Lipowej 12, 44-196 Knurów,  

8) MG Nr 2 – Miejskim Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Reja z oddziałami integracyjnymi z siedzibą przy 
ul. Stefana Batorego 7, 44-194 Knurów 

9) MG nr 4 – Miejskie Gimnazjum Nr 4 z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 6, 44-193 Knurów 

 

2. Zamówienie wykonam(y) w terminie określonym przez zamawiającego w SIWZ. 

3. Oświadczam(y), że oferowany przez(e) nas(mnie) przedmiot zamówienia jest zgodny z Opisem 
przedmiotu zamówienia wskazanym w rozdz. II SIWZ. 

4. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami postępowania i warunkami umowy i że 
przyjmuje(my) je bez zastrzeżeń. 

5. Oświadczam(y), że 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 najtańszą. 
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6. Wykaz części zamówienia, które zamierzam(y) powierzyć do realizacji przez podwykonawców*: 

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

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

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

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

7. Nazwy (firmy) podwykonawców, na zasoby których powołuj(emy)ę się na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2 b pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 pzp*: 

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

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

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

…........................................................................................................................................... 
*jeżeli wykonawca nie powołuje się na zasoby podwykonawców, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wpisuje wyrażenie „nie dotyczy” lub inne o podobnym znaczeniu. 
Jeżeli natomiast wykonawca nic nie wpisze, zamawiający przyjmie, że wykonawca nie powołuje się na zasoby 
podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b pzp, chyba, że fakt ten wynikać będzie z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. 

8. Zastrzegam jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumienu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) informacje 
znajdujące się na stronach ............................. i przedkładam na tą okoliczność uzasadnienie zawarte 
w załączniku nr .... do niniejszej oferty, iż zastrzeżone informacje stanowią nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjęte zostały niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności. 
(Brak uzasadnienia oznacza, że oferta jest jawna w całości) 

9. Do oferty załączam(y):  

Lp. Nazwa oświadczenia, dokumentu Ilość 
załączników 

Oznaczenie 
załącznika  

(zał.  
nr ........) 

1 2 3 4 

1.  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu      

2.  
koncesja na obrót energią elektryczną, wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 

  

3.  

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów 
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

  

4.  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania   

5.  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 
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Lp. Nazwa oświadczenia, dokumentu Ilość 
załączników 

Oznaczenie 
załącznika  

(zał.  
nr ........) 

6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert. 

6.  
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego  
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  
składania ofert. 

  

7.  
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  
składania ofert. 

  

8.  
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej 

  

9.  

pisemne zobowiązanie lub inny dokument pochodzący od 
podmiotu trzeciego, za pomocą którego wykonawca zobowiązany 
jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia - jeżeli wykonawca polegać będzie na 
zasobach tego podmiotu (zgodnie z rozdz. VI ust. 4 i 5 SIWZ) 

  

10.  
dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 10 i 11 SIWZ, składane 
przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

  

11.  pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne)   

12.  kopię dokumentu wniesionego / złożonego wadium (zalecana)   

13.  
zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - 
wydzielone w ofercie w pakiet do wglądu tylko dla zamawiającego 

  

14.  
dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. XI ust. 4 
SIWZ) 

  

15.     

16.     

1. W przypadku braku konieczności przedłożenia oświadczenia, dokumentu, w kolumnach 3 i 4 należy wpisać „kreskę” 
lub słowa „nie dotyczy” 

2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pzp, polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia (podwykonawstwo), zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wskazanych w rozdz. VI pkt 2 SIWZ, wymienionych w poz. 4-7 tabeli.  
Powyższy wymóg dotyczy przedłożenia ww. dokumentów od wszystkich podmiotów na zasobach których 
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp. Udział w realizacji części zamówienia 
należy rozumieć szeroko, jako każdą z możliwych, dozwolonych prawem form tego udziału. 

3. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy 
załączyć dokumenty wymienione w poz. 4-7 i 8 tabeli od każdego z wykonawców. W przypadku złożenia oferty przez 
Spółkę Cywilną składane dokumenty z Urzędu Skarbowego oraz ZUS powinny dotyczyć zarówno Spółki Cywilnej jak 
również poszczególnych jej wspólników. 

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


