załącznik nr 1 do oferty
nr sprawy 03/PN/2017
............................................................
Pieczęć wykonawcy

Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. W. Witosa 6
88-300 Mogilno
FORMULARZ OFERTOWY

1. Oferent:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
tel. ......................... fax. ........................ email: .............................................
(pełna nazwa firmy, adres, nr telefonu i fax)

Składa ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie Przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania p.n. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów
zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie” zgodnie z określeniem przedmiotu
zamówienia zawartym w pkt III. SIWZ.
2.Wartość zamówienia:
Taryfa

* Szacowane
roczne zużycie w
danej taryfie
[ kWh]

1
C11
C21
B21
C22B dzienna
C22B nocna
B22 szczytowa
B22 pozaszczytowa

2
388 867
891 498
55 889
113 856
41 036
127 710
300 657

** Cena
jednostkowa
netto [zł/kWh]

*** Koszt energii el.
dla danej taryfy netto
[zł]

3

4

Oferta - łączny koszt energii el.
* ilości przeniesiono z załącznika nr 1a,
** cena jednostkowa wyrażona z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,
*** wartość wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

Wartość oferty netto: ........................................................................................
( *** oferta – łączny koszt energii elektrycznej)

słownie: ..............................................................................................................
VAT .......... % ...................................................................................................
słownie: ..............................................................................................................
Wartość oferty brutto: ..........................................................................................
słownie: ..............................................................................................................
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3. My niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, że :
a) uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu składania ofert,
b) zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ Zamawiającego i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
c) zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, nie wnosimy do nich żadnych uwag, a w
przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego,
d) wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
4. Oferta zawiera ........ kolejno ponumerowanych i parafowanych stron.
5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków,

3)

Załącznik nr 3 - Parafowany i wypełniony wzór umowy,

4)

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw,

5)

………………………………………………………………………………………………………,

6) ………………………………………………………………………………………………………,
7) ………………………………………………………………………………………………………,
8) ………………………………………………………………………………………………………,
9) ………………………………………………………………………………………………………,
10) ……………………………………………………………………………………………………;

.............................. dn......................

...........................................................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta lub pełnomocnika)

2/2

