Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa paliwa gazowego
dla Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. na 2021 rok
Nr sprawy ZS/D_16/20/B
Zamawiający:

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz

Wykonawca:
Nazwa:
……………..........................................................................……………..................................................................................
Adres:
……………….........................................................................................................................................................................
NIP: ……………………………………………………….

REGON: …………………………………………………………

Nr telefonu: ……………………………………………

E-mail: ………………………………………………………....

1. Oferujemy

wykonanie

przedmiotu

zamówienia

określonego

w

SIWZ

zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz normami, z należytą starannością, za cenę ofertową:
Tabela nr 1
Cena jednostkowa
paliwa gazowego
[ zł/kWh ]

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa opłaty

Cena jednostkowa opłaty

abonamentu

dystrybucyjnej zmiennej

dystrybucyjnej stałej

w taryfie W5.1

w taryfie W5.1

w taryfie W5.1

[ zł/mc ]

[ zł/kWh ]

[ zł/kWh/h ]

Przewidywana do odbioru ilość gazu ziemnego w okresie obowiązywania umowy wynosi
930.000 kWh.
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Tabela nr 2
Cena netto za całość
przedmiotu
zamówienia [zł]
a

Stawka VAT

Kwota VAT

[%]

[zł]

b

Cena brutto za całość

c=axb

przedmiotu
zamówienia [zł]
d=a+b

Oferujemy wykonanie zadania za łączną cenę netto …………….................………… zł (słownie:
……………..............................................................................................................................…………………………………
………………………………………………………………..................................................................................……..…….........).
Podatek VAT: …………………………. zł ( słownie: …………………….................………………………………………....
...........................................................................................................................................................................................).
Łączna cena brutto …………………………………. zł. (słownie: …………………………………………………………
……………………….……........................................................................................................................................................
................…………………………………………………………………….................................……………………………..............)
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz podatek akcyzowy
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i jej załącznikami i nie wnosimy uwag.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;
7. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem
zamówienia działalności lub czynności zgodnie z przepisami prawa.
7. Na potwierdzenie spełnienia wymagań SIWZ do oferty załączamy (należy zaznaczyć X przy
składanym dokumencie):
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Polisa OC potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Zamawiający dopuszcza by Wykonawca
do oferty złożył pisemne zobowiązanie, że po wybraniu jego oferty niezwłocznie zawrze
wskazane powyżej ubezpieczenie.
Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów
dołączonych do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 2 do SIWZ
wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (jeżeli dotyczy).
Niniejsze oświadczenie należy złożyć do 3 dni roboczych od daty zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.
Wykaz wykonanych zadań (minimum 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –
odpowiadające

swoim

rodzajem

przedmiotowi

zamówienia

(tj.

dostawa

min.

900.000 kWh/rok paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego), z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wraz z potwierdzeniem, że zadania te zostały
wykonane należycie i prawidłowo ukończone (referencje) - załącznik nr 3 do SIWZ
1. Parafowane na każdej stronie istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.
Potwierdzenie wpłaty wadium lub gwarancja w innej z dopuszczalnych form.
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8. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest: ………………………..………………………
telefonu ……………………………….……. e-mail: ……………………………......…..……………………………………..
9. Oferta została złożona na …....….. stronach (wraz z załącznikami), kolejno ponumerowanych
i parafowanych, od nr ….......…. do nr …....….….. .

___________________________________________
(data, pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy)

