Załącznik nr 8 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………………………………………….
…………………………………………………………..
(Nazwa i adres wykonawcy)
Tel……………………………
Fax…………………………..

FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na:
Dostawę (sprzedaż) i dystrybucję gazu do obiektów
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.
1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego określonego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za:
a.

b.

Kwota netto oferty ………………………………..……………………………….zł.
(słownie:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….)
Pkt III Formularza Cenowego
Akcyza
…………………………………………………………………………………..zł.
(słownie:………………………………………………………………………………)
Pkt III Formularza Cenowego

c.

VAT 23 %; wartość: ..............................................................zł.
(słownie:………………………………………………………………………………)

d.

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

 Niniejszy formularz ofertowy został sporządzony według obliczeń kwoty netto oferty
oraz podatku akcyzowego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
 Kwota netto nie zawiera podatku akcyzowego.
 Podatek akcyzowy wyliczony wg tabeli nr II Formularza cenowego ( zał. Nr 2 do
SIWZ).
 Podatek VAT należy obliczyć od sumy pkt 1a i pkt 1b niniejszego formularza ( kwota
netto oferty + akcyza ).
 Cena brutto oferty stanowi sumę pkt. 1a, 1b i 1c
2.

Termin realizacji zamówienia: szacowany okres 12 miesięcy, aż do czasu wyczerpania całego
zamówionego woluminu 4 377 789 kWh.

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na warunkach określonych w SIWZ oraz
we wzorze umowy.
4. Stawki sieciowe stałe i zmienne zgodne z obowiązującą taryfą Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
5. Podatek akcyzowy będzie doliczany do cen, jeżeli będzie to wynikać z oświadczeń
dostarczonych przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji umowy.
6. Akceptujemy warunki określone we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ)
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz załącznikami będącymi jej integralną
częścią i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
8. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres
30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
9. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub korespondencyjnie.
10. Oferta zawiera/nie zawiera* informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji ( Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Informacje stanowiące
tajemnice
przedsiębiorstwa
zawarte
są
na
stronach
:
………………………………………………………………………………………………
. oferty.
3.

/ * / - niepotrzebne skreślić

……………………………………………
/miejscowość i data/
………………………………………………………………………….
Podpis(y) osoby ( osób) reprezentujących
składającego ofertę

