Załącznik Z2

(pieczęć Wykonawcy)

REGON ……………..
NIP ………………….
FORMULARZ OFERTY
W postępowaniu WAD.2601.86.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę na dostawę
(sprzedaż) energii elektrycznej dla lokali i nieruchomości WIORiN we Wrocławiu wymienionych
w Załączniku Z1 (punkty poboru) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy
według poniższych stawek:
Oferowana ceny (PLN)
L.p.

Wyszczególnienie

Jedn.
miary

1

Taryfa C11

kWh

47 178

2

Taryfa C12a szczyt

kWh

14 104

3

Taryfa C12a poza szczytem

kWh

42 398

4

Opłata handlowa
(miesięczna)
13 lokalizacji x 24
m-ce

szt.

312

Ilość

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Uwagi

Razem
Ogółem brutto - ………………………………………………… zł.
( słownie: ………………………………………………......…………………………………………………zł)
w tym podatek VAT - …………………………………………...zł.
( słownie :………………………………………………………………………………….…………………zł)
OŚWIADCZAMY, że:
a) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
(Załącznik Z1) i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania
– w terminach i pod warunkami w nich określonymi,
b) integralną częścią umowy będzie niniejszy formularz oferty wraz ze szczegółowym opisem
zamówienia (Załącznik Z1),
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c) uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy,
d) zapewniamy wykonanie odpowiedniego poziomu jakości obsługi dotyczącej sprzedaży energii
elektrycznej na rzecz Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
Energetyczne,
e) wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTY” są
kompletne, prawdziwe i rzetelne,
f) zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia publicznego wymienionymi w Zapytaniu
ofertowym oraz Załączniku Z1 do ogłoszenia o postępowaniu. Zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego,
g) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni wraz z dniem upływu terminu
składania ofert,
h) zobowiązujemy się do utrzymania przez okres trwania umowy cen netto za energię elektryczną oraz
opłaty handlowej (jeżeli występuje) nie wyższych niż wymienione w formularzu ofertowym,
i) posiadamy Generalną Umowę Dystrybucyjną zawartą z operatorem systemu dystrybucyjnego dla
punktów poboru wymienionych w Załączniku Z1 do ogłoszenia. Zapewniamy, że Generalna Umowa
Dystrybucyjna pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym.
Numery GUD przekażemy Zamawiającemu najpóźniej z dniem podpisania umowy o sprzedaż
energii elektrycznej,
j) posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki,
k) AKCEPTUJEMY, iż wszystkie dokumenty (w tym adres mailowy inicjujący złożenie oferty,
zapytania, wyjaśnień, itp. oraz ich treść) przekazane w toku prowadzonego postępowania mogą
podlegać udostępnieniu zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu …………………………; numer faksu…………………………….......;
.............................................. dnia ...................... .. ……………………………………………...
miejscowość

podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę
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