
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTY  

Zamawiający: 

Miasto Brzeziny 
ul. Sienkiewicza nr 16 
95-060 Brzeziny 

 

 

 

DANE WYKONAWCY: 

NAZWA  

ADRES  

NUMER TELEFONU/FAXU  

E- MAIL  

NIP  

REGON  

KONTO BANKOWE  

 

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej i 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury” oferujemy wykonanie powyższego 

zamówienia za następującą cenę całkowitą wyliczoną poniżej. 



 

1. Sprzedaż energii elektrycznej: 

a) PPE nieprosumenckie: 

L.p. 
Grupa 

taryfowa 

Łączna ilość 

obiektów w 

danej grupie 

taryfowej na 

dzień 

złożenia 

oferty 

Szacunkowe 

zużycie 

energii [kWh] 

w okresie od 

01.01.2021 do 

31.12.2021 

I strefa 

Szacunkowe 

zużycie 

energii [kWh] 

w okresie od 

01.01.2021 do 

31.12.2021 

II strefa 

Szacunkowe 

zużycie 

energii [kWh] 

w okresie od 

01.01.2021 do 

31.12.2021 

III strefa 

Cena 

jednostkowa 

netto 

I strefa 

[zł/kWh] 

Cena 

jednostkowa 

netto 

II strefa 

[zł/kWh] 

Cena 

jednostkowa 

netto  

III strefa 

[zł/kWh] 

Wartość 

energii  

netto 

razem 

[zł] 

Jednostkowa 

opłata 

handlowa 

netto 

[zł/obiekt/mie

siąc] 

Łączna oplata 

handlowe 

netto w 

okresie od 

...... do ........ 

[zł] 

Wartość 

energii + 

Opłaty 

handlowe 

netto 

Razem 

[zł] 

Wartość 

brutto 

łącznie: 

energia i 

opłaty 

handlowe 

łącznie [zł] 

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

[9]=[3]*[6]+ 

[4]*[7]+ 

[5]*[8] 

[10] 

[11]=[10]*[2]

* ilość 

miesięcy 

[12]=[9]+[11

] 
[13]=[12]*1,23 

1 C11 19 194212 - -         

2 C11o 44 373556 - -         

3 C12a 3 4080 9719 -         

4 C21 3 401048 - -         

5 R 16 96 - -         

6. G11 7 2794 - -         

 RAZEM 92 975786 9719 0         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) PPE prosumenckie: 

L.p. 
Grupa 

taryfowa 

Łączna ilość 

obiektów w 

danej grupie 

taryfowej na 

dzień 

złożenia 

oferty 

Szacunkowe 

zużycie 

energii [kWh] 

w okresie od 

01.01.2021 do 

31.12.2021 

I strefa 

Szacunkowe 

zużycie 

energii [kWh] 

w okresie od 

01.01.2021 do 

31.12.2021 

II strefa 

Szacunkowe 

zużycie 

energii [kWh] 

w okresie od 

01.01.2021 do 

31.12.2021 

III strefa 

Cena 

jednostkowa 

netto 

I strefa 

[zł/kWh] 

Cena 

jednostkowa 

netto 

II strefa 

[zł/kWh] 

Cena 

jednostkowa 

netto  

III strefa 

[zł/kWh] 

Wartość 

energii  

netto 

razem 

[zł] 

Jednostkowa 

opłata 

handlowa 

netto 

[zł/obiekt/mie

siąc] 

Łączna oplata 

handlowe 

netto w 

okresie od 

...... do ........ 

[zł] 

Wartość 

energii + 

Opłaty 

handlowe 

netto 

Razem 

[zł] 

Wartość 

brutto 

łącznie: 

energia i 

opłaty 

handlowe 

łącznie [zł] 

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

[9]=[3]*[6]+ 

[4]*[7]+ 

[5]*[8] 

[10] 

[11]=[10]*[2]

* ilość 

miesięcy 

[12]=[9]+[11

] 
[13]=[12]*1,23 

1 C11 4 18527 - -         

 RAZEM 4 18527 0 0         

 
 

2. Szacunkowa wartość zużycia energii elektrycznej z podziałem na poszczególne jednostki w 2021 r. 

a) nieprosumenckie: 

 
L.p. 

nazwa jednostki 

Szacunkowe zużycie energii w poszczególnych taryfach od 1.01 do 31.12.2021 

 
C11o C11 G11 R 

C12a                

I strefa 

C12a              

II strefa C21 

Wartość usługi brutto energia + 

wartość usługi dystrybucji 

1 Miasto Brzeziny 373556 133378 2794 96 30 10 579 

 2 Muzeum Regionalne w Brzezinach   209     2460 5140   

 
3 

Centrum Kultury Fizycznej 
  19949         354886 

 

4 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w 

Brzezinach (dawne Gimnazjum)   8483           

 

5 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Brzezinach 
  24710     1590 4569   

 6 Przedszkole Nr 3 w Brzezinach   7483           

 7 Centrum Promocji i Kultury           

 

45583 

 

 

 

Razem: 373556 194212 2794 96 4080 9719 401048 

  

 

 

 



b) prosumenckie 

 

L.p. nazwa jednostki 

Szacunkowe zużycie energii w poszczególnych taryfach od 1.01 do 31.12.2021 

Wartość usługi brutto energia + 

wartość usługi dystrybucji C11o C11 G11 R 

C12a                

I strefa 

C12a              

II strefa C21 

1 

Miejska Biblioteka Publiczna - 

prosument   11696             

2 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w 

Brzezinach - prosument 
  

                                           

1823             

3 

Przedszkole Nr 1 w Brzezinach - 

prosument   5008             

 

 

Razem:  0 18527 0 0 0 0 0 

  

 

3. Usługa dystrybucji  

 

Wartość usługi dystrybucji wyliczona na podstawie cen i stawek opłat obowiązujących na dzień składania oferty, zgodnych z obowiązującą taryfą OSD 

zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: wartość netto ................ zł; wartość brutto: ........................... zł 

 

4. Łączna wartość zamówienia 

 

Łączna wartość przedmiotu zamówienia (sprzedaż energii elektrycznej i usługi dystrybucji): wartość netto .................... zł; wartość brutto: ..................... zł 

 

5. Termin wykonania umowy: od dnia 01.01.2021 r.  do dnia 31.12.2021 r.   

6. Termin płatności faktur:  

21 dni 

30 dni 
Niepotrzebne skreślić 

 

7. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń  i zobowiązujemy się przestrzegać warunków w niej 

przedstawionych oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  

 

8. Oświadczamy, że akceptujemy ogólne warunki umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 



9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

 

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

11. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący 

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

.......................................................................................................................................... 
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy  prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę) 

 

12. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na ......... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

     

Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,( zał. 2 SIWZ)  

2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (zał. 3 SIWZ)  

3. pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia 

4. ……………………………………………………. 

                                                                               

 

 

……………………….., dnia …...……………..….. 2020 r.                   .................................................. 
                                (miejscowość)                                                                                    

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

                                                                                                            w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią) 

 

 

___________________ 

 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 

ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 


