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Załącznik nr 1  do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka” w roku 2022 

 

OFERTA I FORMULARZ CENOWY 
 

 

...............................................       ........................................... 

          [Pieczątka Firmy]                             [Miejscowość, data] 

 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

....................................................................................................................................................... 

[Pełna nazwa firmy Wykonawcy] 

 

 

....................................................................................................................................................... 

[Adres, miejscowość, województwo, powiat, ul., nr] 

 

 

..................................  ..................................  ....................................................... 

          [Telefon]                        [Faks]   [Poczta elektroniczna] 

 

 

..........................................................   .......................................................... 

                               [NIP]                                                                                 [REGON]  

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

[Osoby reprezentujące Wykonawcę w niniejszym postępowaniu] 

 

Odpowiadając na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów Spółki z o.o. „Wodociągi 

Ustka” na rok 2022 składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu* / jako Wykonawcy 
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wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* i oferuję/emy wykonanie zamówienia za 

cenę całkowitą, wyliczoną szczegółowo na formularzu cenowym poniżej: 

1. Wartość netto……………………….……………………….. zł 

 (słownie:a…………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………….zł) 

2. Wartość podatku Vat ………………………………………. zł  

(słownie:a…………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………….zł) 

3. Wartość brutto ……………………………………………… zł  

(słownie:a…………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………….zł) 

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, że: 

1. Zapoznałem/am/liśmy się z „Istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia.”, na podstawie 

Załącznika nr 5 do nie wnosimy do nich żadnych uwag. W przypadku wyboru naszej 

oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zawierającej ww. postanowienia, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Wadium w wysokości 45 000,00 zł zostało wniesione w formie: 

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

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

3. Ofertę składam(y) na ………………. kolejno ponumerowanych stronach. 

4. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji */ informacje zawarte 

w ofercie na stronach od ……… do ………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym 

nie mogą być ogólnie udostępnione*. 

 

5. Osobą upoważnioną do kontaktów w niniejszym postępowaniu jest: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

[Imię i nazwisko, adres, nr tel., fax, e-mail] 
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6. Cena całkowita podana w ofercie została wyliczona na podstawie poniższego formularza 

cenowego: 

Lp. Nazwa, adres 

G
ru

p
a 

ta
ry

fo
w

a 

M
o

c 
u

m
o

w
n

a 
(k

W
) Przewidywa

ne zużycie 

energii 

elektrycznej 

w okresie 

obowiązywa

nia umowy 

w MWh 

Sprzedaż energii elektrycznej 

do obiektów Zamawiającego 
Obsługa rozliczeń 

Cena całkowita  

netto (zł) 

(kol.7+kol.9) 

Cena 

jednostkowa  

netto za 1 

MWh (zł) 

Wartość netto 

za 

przewidywane 

zużycie 

energii 

elektrycznej w 

okresie 

obowiązywani

a umowy (zł) 

(kol.5*kol.6) 

Cena 

jednostko

wa netto  

za 1 m-c 

(zł) 

Wartość netto 

za 12 m-cy 

(zł) (kol.8*12 

m-cy) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Oczyszczalni

a ścieków, 

ul.Ogrodowa 

14, 

76-270 Ustka 

B23 250 1900   

   

2. 

Ujęcie wody, 

ul. Rybacka, 

dz. nr 1477, 

76-270 Ustka 

C21 320 655   

   

3. 

Ujęcie wody, 

ul. Gen. 

Zaruskiego 

1, 76-270 

Ustka 

C11 30 20   

   

4. 

Przepompow

nia ścieków, 

ul.Rzemieśln

icza,dz.277/5 

76-270 Ustka 

C12

A 
5 0,6   

   

5. 

Przepompow

nia ścieków, 

ul.B.Westerp

latte 4, 

76-270 Ustka 

C12

A 
17 3,1   

   

6. 

Komora 

pomiarowa, 

ul. Polna, 

dz. nr 1522, 

76-270 Ustka 

C11 1 0,05   

   

7. 

Przepompow

nia ścieków, 

ul. Polna 51, 

76-270 Ustka 

C12

A 
12,5 0,25   

   

Razem 2 579 X  X   

Podana cena jednostkowa netto zawiera należny podatek akcyzowy. 

 

 

7. Termin płatności faktury: 30 dni. 
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...............................................       ........................................... 

          [Pieczątka Firmy]                             [Miejscowość, data] 

 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy: 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 


