ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….
Telefon/Fax: …………………………………….
NIP: ………………………………………………….
REGON: ……………………………………………
Do

bieżącego

kontaktu

w

związku

z

prowadzonym

postępowaniem

wyznaczam:

………………………………………….………………………………………………….,
telefon ………………………………,
fax …………………………………….,
e-mail ……………………………………………………………………………

Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi składam swoją ofertę na :
"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Jemielnica
i jej jednostek organizacyjnych"
Oferujemy wykonanie w/w zadania za kwotę brutto: _________________________
słownie:_____________________________________________________________
na co składa się:

Cena jednostkowa
netto za
1 MWh

Szacowane zużycie
energii w okresie
trwania umowy

Łączna cena netto
(A*B)

VAT
(23% z C)

Łączna cena oferty
brutto
(C+E)

zł/MWh

MWh

zł

zł

zł

A

B

C

D

E

421

Termin realizacji zamówienia -

od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Warunki płatności: minimum zgodne z § 6 wzoru umowy będącego Załącznikiem nr 5 do SIWZ.
Do oferty dołączam dokumenty wymagane zgodnie z wykazem dokumentów i oświadczeń
wymaganych od Wykonawców.

Ponadto oświadczam, że:

−

zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje i wyjaśnienia konieczne do przygotowania oferty;

−

oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji;

−

zdobyłem wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz wyceniłem
wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, oraz akceptuję warunki
określone w postępowaniu;

−

oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane
z realizacją zamówienia z którymi się zapoznałem i obejmuje cały zakres rzeczowy
zamówienia;

−

zamówienie będziemy realizować w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia;

−

akceptuję treść wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące załącznik nr 10
do niniejszej Specyfikacji,

−
−

akceptuję warunki płatności określone w umowie;
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

−

Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert,
wyznaczonego przez Zamawiającego.

−

Oświadczam, że Zamówienie będę wykonywał zatrudniając podwykonawców, / bez
zatrudniania podwykonawców *

−

informacje zawarte na stronach oferty od…. do…. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

−

sposób reprezentacji spółki cywilnej/konsorcjum dla potrzeb niniejszego postępowania jest
następujący (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę- spółki cywilne lub
konsorcja):
……………………………….…………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić.
Oferta składa się z ................ kolejno ponumerowanych i parafowanych stron.

Dnia ……………………………

……………………….….………………….
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących Wykonawcę)

