Załącznik Nr 5 do SIWZ
……………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)
Tel. ....................................................
Fax. ....................................................
REGON .............................................
NIP ....................................................
.................................................... Warszawa
FORMULARZ OFERTOWY
(sprawa ....................................................)
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja / przesył) do
budynku ................................ w Warszawie przy ................................ oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:
Cena brutto C - ......................................... zł
(słownie złotych: ……………....................................................................................
...............................................................................................................................)
Obiekt

Symbol
grupy
taryfowej
z aktualnej
taryfy
wykonawcy

CZ
(zł brutto/
MW, mc)

CP
(zł
brutto/
MW, mc)

CD
(zł
brutto/
GJ)

CO
(zł
brutto/
GJ)

MC
(MW)

1

2

3

4

5

6

7

……………

PZ
(GJ)

8

……….. ………….

LM

C Cena brutto
Kol. 7x (kol.
3+kol. 4)x kol. 9+
kol. 8 x (kol. 5
+ kol.6) zł. brutto

9

10

12

Cena brutto (C ) za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynikać z niżej przedstawionego
wzoru C = MC x (CZ + CP) x LM + PZ x (CD + CO) gdzie:
C - oznacza cenę całkowitą brutto zamówienia za dostarczone ciepło do wymienionego obiektu.
MC – oznacza moc cieplną zamówioną ogółem dla wymienionego obiektu – ………………. MW
CZ – oznacza cenę jednostkową za moc cieplną zamówioną dla wymienionego obiektu ( zł/MW, za
miesiąc).
CP – oznacza stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe dla wymienionego obiektu (zł/MW, za miesiąc).
LM – oznacza liczbę miesięcy obowiązywania umowy dla wymienionego obiektu – (12 miesiące).
PZ – oznacza planowane zużycie energii cieplnej dla wymienionego obiektu – ………………… GJ
( na 12 m-cy).
CD – oznacza cenę jednostkową za usługę przesyłu ciepła dostarczonego dla wymienionego obiektu (zł/GJ).
CO – oznacza cenę za ciepło dostarczane dla wymienionego obiektu (zł/GJ).
Proponowany termin płatności………………. Dni
Proponowany czas reakcji na zgłoszenie (podjęcie działań) ……….. h
Obsługa klienta (helpdesk, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą) TAK */ NIE*(*zaznaczyć
właściwe)

Proponowany czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego w
miejscu jego instalacji wynosi ……………….dni
Wykonawca oświadcza, że liczba pracowników z niepełnosprawnością, których zatrudnia przy realizacji
przedmiotu zamówienia na umowę o pracę wynosi ……………. Osób.

Oświadczam/y, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek VAT.
Oświadczamy, iż ceny jednostkowe określone w kolumnach 3,4,5,6 uwzględniają stałe rabaty od
cen taryfowych Wykonawcy w wysokości (rabaty od aktualnych taryf będą obowiązywać w całym
okresie realizacji zamówienia):
- rabat od ceny CZ w wysokości: ….……%
- rabat od ceny CP w wysokości: …..……%
- rabat od ceny CD w wysokości: …….…%
- rabat od ceny CO w wysokości: ….……%
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w SIWZ, tj. od dnia
1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne
wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności co nastąpi wcześniej.
W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty
nie będzie/będzie * prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.1 (*niewłaściwe skreślić)
(1wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia
(odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• importu usług lub towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.)
W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty
podatku VAT.
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
…………………………………………………………………………………………………………………
oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł
UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby
u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert.
Oświadczamy, że naszym
pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
………………………………………………………………………………………………………
…
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach
umowy.
Zamówienia zrealizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców* *
* *niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
Zakres: ……………………………………………………………
Nazwa podwykonawcy ……………………………………………………..
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko
………………………………………………………………………………………………….
Adres:
………………………………………………………………………………………………….
Telefon/Fax:
………………………………………………………………………………………………
….
Adres e-mail:
………………………………………………………………………………………………….
Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji wykonawcy):

Czytelne imię i nazwisko

Podpis

Parafa

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:
- .................................................................................................................................................
- .................................................................................................................................................
- .................................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na ........1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.
...............................

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

(miejscowość, data)

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi
w SIWZ.
1

