
ZAŁACZNIK NR1 do specyfikacji z dnia 12.11.2013 r. 
                                                                                                                                                        ................................................ 
                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data) 
 
......................................................... 
            (nazwa i adres firmy – pieczątka)                                         

Zamawiający:  Gmina Gózd 
Adres:   ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd 

 
O  F  E  R  T  A             

           Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie  
,,Dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i innych 

obiektów zarządzanych przez Zamawiającego” 
 
 
L.p. Taryfa Liczba 

punktów 
poboru wg 

taryfy 

Szacowane 
zużycie energii 

w okresie 
obowiązywania 
umowy [kWh] 

Cena 
jednostkowa 

netto za 1 
kWh 

Wartość netto 
(kol. 4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 
1. C12A 58 574837,00   
2. C11 51 460781,00   
3. C21 4 275290,00   
4. G11 1 1232,00   
RAZEM NETTO  

 
VAT ……%  

 
RAZEM BRUTTO  

 
Uwaga: 
Szacowane zużycie energii ma charakter pomocniczy dla potrzeb wyliczenia wartości zamówienia 
 
 
Podana cena ofertowa ustalona została w oparciu o zakres podany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i w odniesieniu do niego nie ulegnie zmianie. Cena ta zawiera wszystkie koszty związane z 
wykonaniem w/w zamówienia.  
 
1.Zamówienie będziemy realizować do dnia 31.12.2014 r. 
2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji i nie 
wnosimy do nich zastrzeżeń. 
3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
4.Oświadczamy, że zawarte we wzorze umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  
5.Informacje zawarte w ofercie na stronach Nr.......................... stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 
6.Oświadczamy, że oferta zawiera ..................... ponumerowanych stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.Integralną część niniejszej oferty stanowią: 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy 
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw,       
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                        
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
3. Aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej              
w zakresie obrotu energią elektryczną, 
4. Stosowne oświadczenie dotyczące posiadania umowy Wykonawcy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na 
świadczenie usług dystrybucji przez OSD 
5. Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ustawy. 
6. Zaświadczenia: 
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji                
i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
. 
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu z 
właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 
8. W przypadku gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej zobowiązani są przedstawić zamawiającemu listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji      
i konsumentów  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

. 
 
 (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta)                                  


