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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

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

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

 

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

tel./fax ………………………………….. 

e-mail  …………………………………… 

           

Wzór 

Formularz oferty 

dotyczący przetargu nieograniczonego 

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

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb 

PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami i 

na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

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 zgodnaz obowiązującymi 

przepisami.   

Powyższa cena wynika z załączonej do oferty kalkulacji (Formularz cenowy - załącznik nr 2) 

 

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 kosztyzwiązane 

z należytym wykonaniem zamówienia, 

2) zawiera akcyzy, 
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3) zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptujemy wpełni 

jejpostanowienia oraz, że zdobyliśmy wszelkie informacje potrzebne do właściwegoopracowania 

oferty oraz do należytego wykonania zamówienia, 

4) spełniamy warunki udziału w postępowaniu, w tym nie podlegamy wykluczeniu, copoświadczamy 

stosownym oświadczeniem i dokumentami złożonymi z ofertą, 

5) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu** 

6) uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni,  

7) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do przygotowania i przedstawieniaumowy w 

terminie określonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty. 

 

Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. Cała oferta składa się z ..............stron. 

 

Załączniki:  

 

1. ..................................................................  

2. ..................................................................  

3. ..................................................................  

4. ..................................................................  

5. ..................................................................  

6. ..................................................................  

 

 

 

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 

(poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

                                                           
1rozporządzenie 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).  
**W 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 treść oświadczenia 

wykonawca przekreśla. 

 


