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Załącznik nr 3 – Wzór formularza „Oferta” 

 

OFERTA 

Zamawiający: 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Stalmacha 18, 47-220 Kędzierzyn-

Koźle. 

 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia*): 

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

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

…………………………………………………………………………………………………1) 

 

Postępowanie nr 15/2016, w którym składane jest oświadczenie: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego 

wysokometanowego na potrzeby Grupy Zakupowej powołanej w celu udziału we 

wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i przesył gazu 

ziemnego wysokometanowego w roku 2017 

 

Wskazany na wstępie Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia*) 

oferuje 

 

wykonanie zamówienia będącego przedmiotem powołanego wyżej postępowania z 

zachowaniem zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na 

następujących warunkach: 

I. Zadanie nr 1 - dla grupy taryfowej W-1.1: 

1) cena brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług) za wykonanie przedmiotu 

zamówienia: 

…………………… PLN (słownie PLN: …………………………………………….……………………), 

w tym: 

- cena netto (bez podatku od towarów i usług): 

…………………………… PLN (słownie PLN: ………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………….), 

- kwota podatku od towarów i usług: 
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………………….. PLN (słownie PLN: ………………………………………………………... 

………………………………………………); 

 

w tym: 

 cena za paliwo gazowe - …………………………….. zł/MWh 

 opłata abonamentowa dla jednego punktu odbioru - ………………….. zł/miesiąc 

 

2) termin płatności faktur - ………………. dni 

 

II. Zadanie nr 2 - dla grupy taryfowej W-2.1 

1) cena brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług) za wykonanie przedmiotu 

zamówienia: 

…………………… PLN (słownie PLN: …………………………………………….……………………), 

w tym: 

- cena netto (bez podatku od towarów i usług): 

…………………………… PLN (słownie PLN: ………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………….), 

- kwota podatku od towarów i usług: 

………………….. PLN (słownie PLN: ………………………………………………………... 

………………………………………………); 

 

w tym: 

 cena za paliwo gazowe - …………………………….. zł/MWh 

 opłata abonamentowa dla jednego punktu odbioru - ………………….. zł/miesiąc 

 

2) termin płatności faktur - ………………. dni 

 

III. Zadanie nr 3 - dla grupy taryfowej W-3.6 

1) cena brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług) za wykonanie przedmiotu 

zamówienia: 

…………………… PLN (słownie PLN: …………………………………………….……………………), 

w tym: 

- cena netto (bez podatku od towarów i usług): 

…………………………… PLN (słownie PLN: ………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………….), 

- kwota podatku od towarów i usług: 

………………….. PLN (słownie PLN: ………………………………………………………... 
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………………………………………………); 

 

w tym: 

 cena za paliwo gazowe - …………………………….. zł/MWh 

 opłata abonamentowa dla jednego punktu odbioru - ………………….. zł/miesiąc 

 

2) termin płatności faktur - ………………. dni 

 

IV. Zadanie nr 4 - dla grupy taryfowej W-3.9 

1) cena brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług) za wykonanie przedmiotu 

zamówienia: 

…………………… PLN (słownie PLN: …………………………………………….……………………), 

w tym: 

- cena netto (bez podatku od towarów i usług): 

…………………………… PLN (słownie PLN: ………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………….), 

- kwota podatku od towarów i usług: 

………………….. PLN (słownie PLN: ………………………………………………………... 

………………………………………………); 

 

w tym: 

 cena za paliwo gazowe - …………………………….. zł/MWh 

 opłata abonamentowa dla jednego punktu odbioru - ………………….. zł/miesiąc 

 

2) termin płatności faktur - ………………. dni 

 

V. Zadanie nr 5 - dla grupy taryfowej W-4 

1) cena brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług) za wykonanie przedmiotu 

zamówienia: 

…………………… PLN (słownie PLN: …………………………………………….……………………), 

w tym: 

- cena netto (bez podatku od towarów i usług): 

…………………………… PLN (słownie PLN: ………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………….), 

- kwota podatku od towarów i usług: 

………………….. PLN (słownie PLN: ………………………………………………………... 

………………………………………………); 
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w tym: 

 cena za paliwo gazowe - …………………………….. zł/MWh 

 opłata abonamentowa dla jednego punktu odbioru - ………………….. zł/miesiąc 

 

2) termin płatności faktur - ………………. dni 

 

VI. Zadanie nr 6 - dla grupy taryfowej W-5 

1) cena brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług) za wykonanie przedmiotu 

zamówienia: 

…………………… PLN (słownie PLN: …………………………………………….……………………), 

w tym: 

- cena netto (bez podatku od towarów i usług): 

…………………………… PLN (słownie PLN: ………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………….), 

- kwota podatku od towarów i usług: 

………………….. PLN (słownie PLN: ………………………………………………………... 

………………………………………………); 

 

w tym: 

 cena za paliwo gazowe - …………………………….. zł/MWh 

 opłata abonamentowa dla jednego punktu odbioru - ………………….. zł/miesiąc 

 

2) termin płatności faktur - ………………. dni 

 

VII. Zadanie nr 7 - dla grupy taryfowej W-6A 

1) cena brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług) za wykonanie przedmiotu 

zamówienia: 

…………………… PLN (słownie PLN: …………………………………………….……………………), 

w tym: 

- cena netto (bez podatku od towarów i usług): 

…………………………… PLN (słownie PLN: ………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………….), 

- kwota podatku od towarów i usług: 

………………….. PLN (słownie PLN: ………………………………………………………... 

………………………………………………); 
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w tym: 

 cena za paliwo gazowe - …………………………….. zł/MWh 

 opłata abonamentowa dla jednego punktu odbioru - ………………….. zł/miesiąc 

 

2) termin płatności faktur - ………………. dni 

 

 

VIII. Zadanie nr 8 - dla grupy taryfowej W-7A 

1) cena brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług) za wykonanie przedmiotu 

zamówienia: 

…………………… PLN (słownie PLN: …………………………………………….……………………), 

w tym: 

- cena netto (bez podatku od towarów i usług): 

…………………………… PLN (słownie PLN: ………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………….), 

- kwota podatku od towarów i usług: 

………………….. PLN (słownie PLN: ………………………………………………………... 

………………………………………………); 

 

w tym: 

 cena za paliwo gazowe - …………………………….. zł/MWh 

 opłata abonamentowa dla jednego punktu odbioru - ………………….. zł/miesiąc 

 

2) termin płatności faktur - ………………. dni 

 

 

 

 

W załączeniu2): 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

… 
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……………………………………….3) 

      …………………………………………………… 

      …………………………………………………… 

      …………………………………………………… 

      …………………………………………………..4) 

 

 

Objaśnienia: 

1) wpisać imię i nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedzib Wykonawcy 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia; 

2) wpisać określone w pkt. 8 Instrukcji dla wykonawców, stanowiącej część I Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, nazwy dokumentów, które Wykonawca załącza do 

oferty; 

3) wpisać miejscowość i datę sporządzenia oferty; 

4) wpisać imię i nazwisko oraz zamieścić podpis wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

albo wpisać imię, nazwisko i funkcję oraz zamieścić podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy podlegającego wpisowi do właściwego rejestru, albo 

wpisać imię i nazwisko oraz zamieścić podpis ustanowionego przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnika będącego osobą 

fizyczną, albo wpisać imię, nazwisko i funkcję oraz zamieścić podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnika będącego osobą prawną; 

 

*) niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

 

 

 


