
załącznik nr 5 do SIWZ

Dostawa energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.
(Nr sprawy: 01/D/TT/2014)

...................................................
(Wykonawca)

NIP:   .....................................

REGON: ...............................

Wzór
Formularz oferty

dotyczący przetargu nieograniczonego

”Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla
potrzeb PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie, oferujemy wykonać zamówienia zgodnie
z wymaganiami i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Nr sprawy: 01/D/TT/2014 sporządzonej w dniu 11.12.2014 r.

składamy niniejszą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto ..............................PLN
słownie złotych:...........................................................................................
w tym
cena netto ...........................zł
stawka VAT ..............%
podatek VAT ...................zł
Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna
z obowiązującymi przepisami.
Powyższa cena wynika z załączonej do oferty kalkulacji (Formularz cenowy - załącznik nr. 1
).

Zamówienie wykonamy własnymi siłami / części zamówienia, które zostaną zlecone
podwykonawcom/*:
…………………………………………...……....………………………………..........………
………...……………………........................................................................................................



............................
(należy określić zakres oraz wskazać podwykonawców)

Oświadczamy, że:
1) wymieniona wyżej cena zawiera podatki w należnej wysokości oraz wszystkie inne koszty

związane z należytym wykonaniem zamówienia,
2) nie zawiera akcyzy,
3) zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptujemy w

pełni jej postanowienia oraz, że zdobyliśmy wszelkie informacje potrzebne do właściwego
opracowania oferty oraz do należytego wykonania zamówienia,

4) spełniamy warunki udziału w postępowaniu, w tym nie podlegamy wykluczeniu, co
poświadczamy stosownym oświadczeniem i dokumentami złożonymi z ofertą,

5) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni,
6) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do przygotowania i przedstawienia

umowy w terminie określonym  przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

/*niepotrzebne skreślić

Nr konta, na które należy zwrócić wadium złożone w pieniądzu ………………………………
Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. Cała oferta składa się z
..............stron.

Załączniki:

1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. ..................................................................
5. ..................................................................
6. ..................................................................
.
.
.

.................................................................
(imię i nazwisko)

podpisy uprawnionych
przedstawicieli Wykonawcy

..................................dn. ...............................


