
Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Gmina Tryńcza
37-204 Tryńcza 127

FORMULARZ OFERTY

Niżej podpisani.....................................………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….
działający w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

NIP ………………………………………….. Regon …………………………………………………

Nr telefonu ……………………………………../ faksu ……………………………………………….

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SZKÓŁ 
NA TERENIE GMINY TRYŃCZANA 2017 ROK składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:
1. Cena oferty  - zakup energii elektrycznej (obrót):

Tabela A
Cena netto* za energię 
elektryczną czynną 
całodobową w zł/kWh
do 31.12.2017 r.

Szacunkowe 
zapotrzebowanie 

energii 
od 01.01.2017 r.
do 31.12.2017 r.

Cena netto**
kolumna 1 x 
kolumna 2

23% VAT** Cena brutto**
kolumna 3  + kolumna 

4

1 2 3 4 5

145 022,00

*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
**Cena powinna być podana w formacie 0,00 zł. tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena oferty stanowi suma wartości brutto z tabeli A .

Cena brutto oferty:  ………………………………….  Zł 
 
(słownie: ………………………………………………………………………………)

2. Cenę brutto oferty w ust. 1 oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto
oraz szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, powiększonego o wartość 
VAT.

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w okresie od01.01.2017r. do 31.12.2017r.z przyczyn 
formalno-prawnych termin rozpoczęcia wykonania zamówienia może ulec zmianie z 
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zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2017 r. jednak nie 
wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas 
Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany 
sprzedawcy u OSD.

4. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na dzień 
składania oferty.

5. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w 
niniejszym formularzu będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany 
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy 
wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że na dzień składania oferty posiadamy zawartą obowiązującą umowę z 
lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. na podstawie której 
można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego 
Operatora Sieci Dystrybucyjnej do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w 
załączniku nr 1do zapytania ofertowego.

Podpis wraz z pieczątką osoby  upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

…………………………………
Miejscowość, data


