Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Formularz oferty

Nr sprawy:
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Gmina Jeżów
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów

FORMULARZ OFERTY
Niżej podpisani .....................................……………………………………………………….....…………….……………........
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….....…
działający w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………..………………………….....…………………………
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

NIP: ……………………………………………………., Regon: …………………………………………………….
Nr telefonu: …………..………………………………./faksu: …………..………………………………,
Adres e-mail: …………………………….………………………………….…….
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Jeżów”,
w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. składamy niniejszą ofertę:
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zapytania ofertowego za cenę
jak niżej:

Składniki opłat

Szacunkowe
zapotrzebowanie na
energię elektryczną
całodobową w
okresie
od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r
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2

Energia
elektryczna

380 803 kWh

Opłata
handlowa
(jeśli jest
przewidziana)

Cena
jednostkowa
energii
elektrycznej
netto w zł
(podać cenę za energię
elektryczną czynną
całodobową z dokładnością
pięciu miejsc po przecinku)

Cena oferty
netto
w zł

Wartość podatku
VAT*
w zł

(podać wartość
z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku)

(podać wartość
z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku)

(podać wartość z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku)

4=2x3

5=4x23%

6=4+5

3

Cena oferty
brutto
w zł

66 PPE x 12 m-cy
= 792

Łączna wartość w zł:

* Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty
przepisami prawa.
Cenę oferty stanowi łączna wartość brutto z kolumny „Cena oferty brutto”, wyliczona jako iloczyn
cen jednostkowych netto oraz szacowanego planowanego zużycia energii (kWh), i ilości PPE oraz
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miesięcy obowiązywania umowy, zgodnie z zapisami tabeli, podana z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, w złotych polskich.

Cena oferty brutto: …………….….....……….…………. zł, w tym VAT ….……..……..….…………. zł
(słownie: ………………………………..………………………………………….…………………………………………………………………)
2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., z zastrzeżeniem
wynikającym z 2.4. zapytania ofertowego.
3. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na dzień
składania oferty.
4. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi
określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
6. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3
do zapytania ofertowego i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że złożenie oferty oznacza przyjęcie przez nas wszystkich warunków i ustaleń
zawartych w zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczam, iż na dzień podpisania umowy będę posiadać aktualną umowę z PGE
Dystrybucja SA, obowiązującą co najmniej do 31-12-2021r. i umożliwiającą sprzedaż energii
elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA.
9. Zastrzeżenia wykonawcy:
10. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione,
zgodnie art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Uzasadnienie:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (zwane „RODO”) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy *).
12. Przy wykonywaniu wszelkich prac prowadzonych w ramach realizacji niniejszego postępowania
zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w obowiązujących przepisach,
w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane „RODO”) oraz w ustawie z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1781).
13. Oświadczam, że spełniał będę wymagania stawiane przez przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane
„RODO”).
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14. Osoba do kontaktów z Zamawiającym: …………...................................................................................
Nr telefonu: ................................................, e-mail: ……..........................................................
* w innym przypadku należy do oferty dołączyć stosowną informację

………………………………………………………………………..
miejscowość, data

………………………………………………………………………..
podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby
upoważnionej
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