
Załącznik nr 1 

do Zapytania Ofertowego   

 

Formularz oferty 
 

 

 

 

pieczęć adresowa wykonawcy ............................................................................. 

 

nr tel./faxu     ............................................................................. 

REGON    ............................................................................. 

NIP     ............................................................................. 

internet http://    ............................................................................. 

e-mail     ............................................................................. 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce 

Braciejówka 60 

32-300 Olkusz 

 

 

 

OFERTA 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce” oferujemy realizację pełnego zakresu zamówienia na następujących 

warunkach: 

 

wartość netto ..................................... zł 

(słownie: ......................................................................................................................... złotych) 

stawka VAT …….…………………… % 

cena brutto ......................................... zł 

(słownie: ......................................................................................................................... złotych)  
 
W tym: 

Składnik ceny 

Liczba 

jednostek 

(prognozowana) 

Cena 

jednostkowa 

netto za 1 

kWh 

w gr 

 

Wartość netto 

w zł 

(2x3) 

Stawka VAT 

% 

Wartość brutto 

w zł  

1 2 3 4 5 6 

Paliwo gazowe 355 000 kWh     

Opłata, abonament 

za sprzedaż 

paliwa gazowego 

12 miesięcy     

Opłata sieciowa 

zmienna 
355 000 kWh     

Opłata sieciowa stała      

Razem  

 

 



Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem ceny 

jednostkowej netto (kol. 3), którą należy podać z dokładnością do 5 miejsc po przecinku.  

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe wskazane przez Zamawiającego może odbiegać od 

faktycznego zużycia i nie będzie stanowiło podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane zużycie 

gazu ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa 

gazowego w podanej ilości. 

Wykonawca przedstawia projekt umowy na wykonanie zamówienia.  

 

1. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia jak również wszystkie koszty 

towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

4. Oświadczam, że: 

➢ posiadamy aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi,  

➢ posiadamy podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi 

dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje się 

punkt poboru Zamawiającego, 

➢ dysponujemy potencjałem technicznym, osobami, wiedzą i doświadczeniem potrzebnymi do 

realizacji zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 

6. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

zamówienia. 

7. Oświadczamy, że dostarczane paliwo gazowe będzie zachowywać obowiązujące standardy 

jakościowe.  

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

 

 

 

 

 

       .............................., dnia......................                          

………………..………………………………….. 
                        (pieczęć i podpisy upoważnionego/ych 

                       przedstawicieli wykonawcy) 

 

 


