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Formularz Ofertowy 

 
„Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu 
Statystycznego w Katowicach” 

 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
........................................................................................................................................ 

Pełna nazwa firmy 
........................................................................................................................................  
Adres  
........................................................................................................................................  
Nr telefonu/fax/email 
........................................................................................................................................
NIP 

........................................................................................................................................  
Osoba reprezentująca Wykonawcę: Imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentowania, numer telefonu 
 
 
 Zobowiązania Wykonawcy: 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa energii elektrycznej, 
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej do budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach” zobowiązujemy się zrealizować 
zamówienie: 

- za kwotę netto ……………………. zł (słownie zł: ……………..…………………………………… 
……………………………….….) plus należny podatek VAT …% w wysokości …………………… 
(słownie zł: ………………………………………………………………………………..........), co łącznie 
stanowi kwotę brutto ……………………. zł (słownie zł: …………………………………………….…… 
………………………………………………………). 

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 
dnia 31 grudnia 2019 r. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia, zamieszczonymi w SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

4. Zamówienie wykonamy sami/wykonanie następujących części zamówienia powierzymy  
podwykonawcom ……..………………………………………………………………………….………..*). 

5. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ Istotne postanowienia umowy zostały przez nas 
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do wprowadzenia 
zawartych w nich zapisów do treści umowy. 

6. Oświadczamy, że oferta i złożone wraz z nią dokumenty*: 
a. Nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
b. Zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które w postaci dokumentów złożono w oddzielnym 
opakowaniu. 

7.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
a. ……………………………………………………………….. 
b. ……………………………………………………………….. 
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c. ……………………………………………………………….. 
d. ……………………………………………………………….. 
e. ……………………………………………………………….. 
f. ……………………………………………………………….. 
g. ……………………………………………………………….. 
h. ……………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
…………………, dnia…………………                          ….…………………………………….. 
                                   (pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


