Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr IR.272.16.2019

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa(imię i nazwisko)...................................................................................................................
Siedziba (adres).................................................................................................................................
Tel.......................................Faks.............................................email ………….…………………....
NIP...........................................PESEL*................................REGON...............................................
Ja (My), niżej podpisany(ni) ...............................................................................................działając
w imieniu i na rzecz ............................................................................................................................
.………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie
podać nazwy (firmy)i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

odpowiadając
na
ogłoszenie
o
przetargu
nieograniczonym
Nr
IR.272.16.2019
pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu
Myszkowskiego:
Część I Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku administracyjnego Starostwa
Powiatowego przy ul. Pułaskiego 6
Część II Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – oświetlenie ul. Inwestycyjnej w Myszkowie na
terenie zrewitalizowanym stanowiącym własność Powiatu Myszkowskiego

oferuję(my) wykonanie zamówienia w terminach i zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za
cenę ofertową:
Część I
netto………………………………………………………………………………………....złotych
słownie: .............……………………..…………………………………………….……...złotych
plus podatek VAT ……% ………………………………….zł
brutto…………………………………………………………………………………..........złotych
słownie: ………………………………………………………………………………….....złotych

Szczegółowy formularz cenowy do kalkulacji kosztów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
Część II
netto………………………………………………………………………………………....złotych
słownie: .............……………………..…………………………………………….……...złotych
plus podatek VAT ……% ………………………………….zł
brutto…………………………………………………………………………………..........złotych
słownie: ………………………………………………………………………………….....złotych
Szczegółowy formularz cenowy do kalkulacji kosztów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
2. Oświadczam/y, że akceptujemy warunki płatności określone w istotnych postanowieniach
umowy.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
5. Zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie/przy udziale podwykonawców**
6. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy** powierzenie podwykonawcom realizacji
zamówienia. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części
zamówienia:
Zakres zlecany Podwykonawcy**
Firma Podwykonawcy

7.Oświadczamy, że wybór naszej oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie
zamawiającego – tzw. „odwrócony VAT” –(niewłaściwe skreślić)
(Art.91 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2019r., poz. 1843)
TAK **)
NIE**)
7.1.W przypadku odpowiedzi twierdzącej: wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, dlatego poniżej wskazuję nazwę usług, których

świadczenie prowadzi do obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz wykazuję ich
wartość bez kwoty podatku:
UWAGA!!! (Wypełnić tabelę tylko w przypadku opisanym powyżej)
Nazwa (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub Wartość bez kwoty podatku
świadczenie będzie prowadzić do powstania
u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług
1. ……………………………………………..…..***)

………………………***)zł

8. Oświadczamy, że oferta zawiera/nie zawiera /niepotrzebne skreślić/informacje stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419). Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa są na stronach:….. oferty.
Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na: (proszę
wskazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9.Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (zgodnie z ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) - zaznaczyć właściwą pozycję1:
☐Mikroprzedsiębiorstwo
☐Małe przedsiębiorstwo
☐Średnie przedsiębiorstwo
10.Akceptujemy istotne postanowienia umowy i zobowiązujemy sią ją zawrzeć w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczam/y, że firmowy nr rachunku bankowego, na który zostanie przekazana płatność oraz
który zostanie wskazany w umowie jest następujący:
……………………………………………………….……………………………………………
.…………………………………………..……………….……………………………………
12. Informujemy, iż dokumenty na potwierdzenie braku podstaw dot. wykluczenia na podstawie
art.24 ust.5 pkt1 ustawy znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami
internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych4
☐ https://ems.ms.gov.pl
☐ https://prod.ceidg.gov.pl
☐Inny adres …………………………………………………….(należy
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych)
13.Wskazujemy następujące dokumenty, które są aktualne i dostępne
w siedzibie Zamawiającego (wypełnić jeżeli dotyczy)

wskazać

adres

a) dokument……………………………………… postępowanie………………………..
14.Wykonawca oświadcza, że:
-

uzyskaliśmy zgodę wszystkich osób, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskamy
zgodę wszystkich osób wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na
przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego;

-

poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformujemy
wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną
udostępnione Zamawiającemu;

-

poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformujemy
wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z
załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty
i informacje składane przez wykonawców;

-

wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 14 RODO2 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3.

15. Ofertę niniejszą składamy na .................... kolejno ponumerowanych stronach.
16. Załącznikami do niniejszej oferty są:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że dane zawarte w ofercie oraz załączone do
niej oświadczenia i dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania
ofert ( art. 233 § 1 K.k. ).

..................................................................................................................................................
(podpis/y Wykonawcy /podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy)

......................................., dnia ..................... 2019 r.
* należy wpisać, jeżeli właścicielem jest osoba fizyczna
**niewłaściwe skreślić
***wpisać odpowiednio jeżeli dotyczy

1Zaznaczyć

rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca ( w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy
wypełnić dla każdego podmiotu osobno):
1) Mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie
następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
2) Mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie
następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
3) Średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie
następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;
2rozporządzenie 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).
przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
3W

4 dotyczy

Wykonawcy/podmiotu na zdolnościach któr

