
Załączniki do SIWZ Zakup energii elektrycznej do obiektów ZGO S.A. w Bielsku-Białej  14/ZP/ZGO/2013

Załącznik nr 2 do SIWZ 

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Niżej podpisani .....................................……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….
działający w imieniu i na rzecz: 

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

(nazwa i siedziba Wykonawcy)
NIP ………………………………………….. Regon ……………………………………………

Nr telefonu ……………………………………../ faksu …………………………………….

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZGO S.A. 

W BIELSKU-BIAŁEJ składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia:

1. Szacunkowa wartość zamówienia (obrót)*

Tabela A
cena netto za energię
elektryczną czynną

całodobową w zł/kWh 
od 1.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.

Szacunkowe
zapotrzebowanie

energii
od 1.01.2014r.

do 31.12.2014 r.

Wartość netto
VAT

Wartość brutto

1 2 3 4 5

16.457 kWh
(Taryfa C11)

SUMA:

Tabela B
cena netto za energię
elektryczną czynną

całodobową w zł/kWh 
od 1.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.

Szacunkowe
zapotrzebowanie

energii
od 1.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.

Wartość netto
VAT

Wartość brutto

1 2 3 4 5

2.043.712 kWh
(Taryfa B23)

SUMA:
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Wartość oferty stanowią sumy kwot z kolumn „Wartość brutto” z tabel A, B. 

Wartość brutto oferty:  ………………………………….  Zł

(słownie: ………………………………………………………………………………)
* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Wartość  brutto  oferty  oblicza  się  z  zastosowaniem  iloczynu  cen  jednostkowych  netto

określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz szacowanego

zużycia energii (kWh) zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr

1, powiększonego o należny podatek VAT.

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ, tj. w okresie od  01.01.2014

r. do 31.12.2014 r.

4. Oświadczamy, że wartość oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest wartością faktyczną

na dzień składania oferty. 

5. Oświadczamy,  że cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj.  cena bez podatku VAT) podana  

w  formularzu  cenowym  będzie  podlegała  zmianie  tylko  w  przypadku  ustawowej  zmiany

opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

6. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 kWh brutto podana w formularzu cenowym będzie

podlegała  zmianie  wyłącznie  w  przypadku  ustawowej  zmiany  stawki  podatku  VAT  lub

ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie

wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  wszystkie  informacje  niezbędne  do

przygotowania oferty.

8. Oświadczamy,  że  przedmiot  zamówienia  oferowany  przez  nas  spełnia  wszystkie  wymogi

określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ.

10. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy stanowiącym załącznik

nr 8 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na

ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

11. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny

na dzień składania oferty.

12. Oświadczamy,  że  na  dzień  składania  ofert,  posiadamy  zawartą  obowiązującą  umowę  

z  lokalnym  Operatorem  Systemu  Dystrybucyjnego  TAURON  Dystrybucja  S.A.,  na

podstawie  której  można  prowadzić  sprzedaż  energii  elektrycznej  za  pośrednictwem  sieci
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dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku

nr 1 do SIWZ.

13. Zastrzegamy  jednocześnie,  że  informacje  zawarte  na  stronach  ………………………

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnione innym Wykonawcom

biorącym udział w postępowaniu

Podpis Wykonawcy, pieczątka

Miejscowość, data …………………………….
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Załącznik nr 3 do SIWZ

 

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

1. Kalkulacja ceny jednostkowej obowiązującej od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Cena energii elektrycznej (Obrót) 2014*

 
Cena Netto

Wartość
Vat**

Cena Brutto

cena za energię elektryczną czynną - całodobową w
zł/kWh – Taryfa C11    

2. Kalkulacja ceny jednostkowej obowiązującej od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Cena energii elektrycznej (Obrót) 2014*

 
Cena Netto

Wartość
Vat**

Cena Brutto

cena za energię elektryczną czynną - całodobową w
zł/kWh – Taryfa B23    

*Cena powinna być podana w formacie 0,0000 zł. tj. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty 
przepisami prawa.

OŚWIADCZENIE o niepowierzeniu części zamówienia podwykonawcom

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie powierzę

wykonania części zamówienia podwykonawcom w zakresie dostaw energii elektrycznej. 
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Miejscowość, data         Podpis Wykonawcy, pieczątka

............................................
Wykonawca (pieczęć firmowa)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZGO S.A. 
W BIELSKU-BIAŁEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniam warunki dotyczące:

 posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 posiadania wiedzy i doświadczenia;
 dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia; 
 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Jednocześnie  stwierdzam,  że  jestem świadom  odpowiedzialności  karnej  związanej  ze  składaniem
fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Art. 233 § 2, Art. 297
§ 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

......................................., dnia .....................

………………………………………………………
(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych
 do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR  PEŁNOMOCNICTWA

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała, wpisany do Rejestru

Przedsiębiorców  w  Sądzie  Rejonowym  w  Bielsku - Białej  pod  numerem  KRS  nr   0000044393, 

o kapitale zakładowym w wysokości 11 580 300 PLN (wpłaconym w całości) i nadanym numerze NIP

547-19-00-421, REGON 072321490, zwanym  w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym

przez:

…………………………………………………………………………………………………

 (dalej: Zamawiający)

Zamawiający niniejszym upoważnia:

- do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgłoszenia wskazanemu Operatorowi 

Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej,

-  składania  oświadczeń  woli  oraz  ustalania  w  imieniu  Zamawiającego  wszelkich  niezbędnych

czynności objętych przepisami prawa  w zakresie realizacji obowiązującej umowy sprzedaży energii

elektrycznej 

   i świadczenia usług dystrybucji  tak, by zapewniona była ciągłość dostaw energii.

Niniejsze  Pełnomocnictwo  uprawnia  do  udzielenia  dalszych  pełnomocnictw
substytucyjnych.

………………………………………………….
                                                                                                                                                     Podpis
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Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W TRYBIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:

„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZGO S.A. 
W BIELSKU-BIAŁEJ”

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U 
z 2013 poz.907 z późn. zm.)

Jednocześnie  stwierdzam,  że  jestem świadom  odpowiedzialności  karnej  związanej  ze  składaniem
fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Art. 233 § 2, Art. 297
§ 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

......................................., dnia .....................

……….....................…..……………………….
Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  do

składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
............................................
Wykonawca (pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest „Zakup energii elektrycznej do obiektów ZGO S.A. w Bielsku-Białej,” prowadzonym
przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. oświadczamy, że:

 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych *,

 należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień  publicznych*.  W  przypadku  przynależności  Wykonawcy  do  grupy
kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy
kapitałowej.

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

                                                   (podpis  i  pieczęć  imienna  składającego
oświadczenie)

………………………………….
     (Miejscowość, data)
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* niewłaściwe skreślić 
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