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       ……………………………………………… 

                              (miejscowość i data) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim 

ul. Topolowa 5 

72-400 Kamień Pomorski 

tel: 509367 993 

e-mail: sekretariat@pupkamienpomorski.pl 

 

II. OFERENT 

Pełna nazwa oferenta ……………………………………………………….…….. 

Adres lub siedziba oferenta ……………………………………………………..... 

Nr telefonu/fax. ……………………………………………..…………..…..…....... 

Nr NIP …………………………………………………………………..…..…........ 

Nr REGON ………………………………………………….…………..…..…....... 

Osoba do kontaktów ………………………………………………….………….... 

 

III. WYCENA ZAMÓWIENIA  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu energii elektrycznej dla Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim na okres 12 miesięcy oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

wg poniższej specyfikacji: 

 

L.p. Wyszczególnienie Jedn.miary Ilość 
Cena jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1 Taryfa C11 kWh     

 

Ogółem brutto - …………………………………………………………..zł. 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………zł.) 

 

W tym podatek VAT - …………………………………………………………..zł. 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………zł.) 

 

Składając formularz ofertowy jednocześnie oświadczam/y, że:  

1. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się  za 

związanych określonymi w nich zasadami postępowania – w terminach i pod warunkami nich określonymi, 

2. integralną częścią umowy będzie niniejszy formularz ofertowy, 

3. uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy, 

4. zapewniamy wykonanie odpowiedniego poziomu jakości  obsługi dotyczącej sprzedaży energii 

elektrycznej na rzecz Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, 

5. wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu ofertowym są kompletne, 

prawdziwe i rzetelne, 

6. zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia publicznego wymienionymi z zapytaniu ofertowym 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich 

określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

7. uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni wraz z dniem upływy terminu do składania ofert, 
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8. Zobowiązujemy się do utrzymania przez okres trwania umowy cen netto na energię elektryczną oraz 

opłaty handlowej (jeżeli występuje) nie wyższych niż wymienione w formularzu ofertowym,  
9. Posiadamy Generalną Umowę Dystrybucyjną zawartą z operatorem systemu dystrybucyjnego dla 

wskazanego punktu poboru. Zapewniamy, że Generalna Umowa Dystrybucyjna pozostanie ważna przez 

cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym. Numery GUD przekażemy Zamawiającemu 

najpóźniej z dniem podpisania umowy o sprzedaż energii elektrycznej, 

10. Posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną, wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

11. Akceptujemy, iż wszystkie dokumenty przekazane w toku postępowania mogą podlegać 

udostępnieniu zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

 

Załączniki do niniejszej ofert, stanowiące jej integralną część: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………….dnia………………………….. 

miejscowość 

 

 

 

                                                                                             …………………………………………………………….. 

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 


