
Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
 
 
(pieczęć adresowa 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 Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Łubnice oraz jej 

jednostek organizacyjnych składamy niniejszą ofertę: 

 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę jak niżej: 

 
1. Cena energii elektrycznej (obrót)*: 
 
Wartość netto: ………………………………………zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………..złotych) 
Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki.** 
(słownie: ……………………………………………………………………………...złotych) 
Wartość brutto: …………………………………......zł*** 
(słownie ………………………………………………………………………………złotych) 
 
2. Termin płatności faktury: - ……………..dni 
 
* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa. 
*** Cena brutto stanowi cenę netto powiększona o podatek VAT. 
 

3. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia.* 

* niepotrzebne skreślić 
 
4. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 



5. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczamy, że 

wybór przedmiotowej oferty*: 

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w 

zakresie i wartości (w tym przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami to 

Zamawiający będzie płatnikiem podatku od towarów i usług – podatku VAT – oraz 

będzie zobowiązany do przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego; 

oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów): 

______________________________________________________________ 
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług) 

 
*) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia 
i nie wypełnienia powyższego pola oznaczonego „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, 
których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty 
podatku od towarów i usług” - Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 
6. Oświadczamy, że: 

 zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń, 

 jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, 

 uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

 w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
7. Oświadczamy, że: 

a) przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie,* 

b) powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:* 

 
_________________________________________________________________ 

część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

c) powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia i jednocześnie 

powołujemy się na ich zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, na zasadach określonych w art. 22a ustawy,  

 
_________________________________________________________________ 

część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
* niepotrzebne skreślić. W przypadku nie wykreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia w pozycji b) 
oznaczonego „część (Zakres) przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza 
powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom. 



 

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ….. do …... informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.). Zaleca 

się, aby te dokumenty były trwale, oddzielnie spięte. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

załączył do oferty uzasadnienie faktycznego i prawnego zastrzeżenia informacji jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa. UWAGA: Sam fakt złożenia dokumentów do osobnej koperty i 

opatrzenie ich klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” nie wykazuje znamion działań 

wykazania zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego jeżeli 

Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał 

podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w 

związku z tym potraktuje daną informację jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)”. 

 
 

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

 
……………………………………………………………………………….. 
 
tel. …………………………….., fax ……………………………………, e-mail:…………………………….. 
 

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie: 

 
……………………………………………………………………………….. 
 
tel. …………………………….., fax ……………………………………, e-mail:…………………………….. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

 

 

 

 

 

............................., dnia ..................... ….…………....................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
wykonawców) 

 


