Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
Nazwa firma
(Wykonawcy): .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………..
REGON: ………………………………………………………..
Numer telefonu, faksu oraz adres e-mail Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym:
Telefon............................................................................................................
fax....................................................................................................................
adres e-mail: ..................................................................................................

Do: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów
1.
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę energii
elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. w 2021 roku – znak
sprawy: ZWIK.PN.01/20
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w
Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia:

za cenę w kwocie brutto...................................................... zł
(słownie: ................................................................................................................................)
w kwocie netto........................................................................ zł
(należy przenieść wartość z Formularza cenowego – Załącznik nr 3)
(słownie: ................................................................................................................................)
stawka VAT ........%
2. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami
przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy.
3. Na dzień składania oferty posiadamy:
1) aktualną umowę z PGE Dystrybucja S.A. umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., do obiektów Zamawiającego 1
2) zobowiązujemy się zawrzeć, nie później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi
sprzedaży energii elektrycznej umowę z PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii
elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., do obiektów
Zamawiającego3
1

Niewłaściwe skreślić

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ze
wszystkimi załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy konieczne
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia
w następującym zakresie:
Część zamówienia:
...................................................................................................................................
Nazwa (firma) podwykonawcy:
2

...................................................................................................................................
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
............................................................................................................................
Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza
powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy

7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy w niniejszym postępowaniu
przedstawia się następująco:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Informację o zasadach reprezentacji Wykonawcy można pozyskać z następujących
bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.1. Oświadczamy, że Wykonawca jest małym/średnim/dużym przedsiębiorcą w rozumieniu
załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.) (zaznaczyć odpowiednie).
8.2. Oświadczamy, że Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej: tak/nie (zaznaczyć odpowiednie).
8.3. Oświadczamy, że Wykonawca pochodzi z innego państwa niebędącego członkiem Unii
Europejskiej: tak/nie (zaznaczyć odpowiednie).
9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
10. Dane do umowy:
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a) Osoba(y) upoważnione, które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy
Imię i nazwisko
stanowisko

b) Osoba(y), odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
Imię i nazwisko
Stanowisko
Nr tel/ fax/ e-mail

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………………..
(podpis Wykonawcy)

Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty:
1)
2)
3)
4)

..............................................................................................................;
..............................................................................................................;
..............................................................................................................;
..............................................................................................................;
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