Załącznik Nr 1 do SIWZ
Wzór Formularza Oferty
(w przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszystkie podmioty ubiegające się o udzielnie
zamówienia)
FORMULARZ OFERTY
Na: „Prowadzenie eksploatacji systemu elektroenergetycznego na terenie byłej Huty Baildon
w Katowicach w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. ”
1. ZAMAWIAJĄCY:
Elektrownia Chorzów S.A.
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3
41-503 Chorzów
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez :
l.p.

Nazwa Oferenta (Podmiotu)

Adres Oferenta (Podmiotu)

Nr telefonu
Nr faksu
Oferenta (Podmiotu)

Podmiot nr 1 (Pełnomocnik)1
Podmiot nr 2
Podmiot nr 3

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) akceptujemy w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia: SIWZ dla
niniejszego zamówienia, wyjaśnienia do tej SIWZ oraz modyfikacje tej SIWZ,
2) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.
3) Cena za 1 miesiąc świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia:
Wartość za 1 miesiąc
świadczenia usługi
(bez podatku VAT)

Stawka podatku VAT

Wartość podatku VAT

Cena za 1 miesiąc
świadczenia usługi
(z podatkiem VAT)

Cena z VAT słownie ………………………………………………………………………………………………………zł

4) Cena ofertowa za 12 miesięcy świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia:
Wartość za 12 miesięcy
świadczenia usługi
(bez podatku VAT)

Stawka podatku VAT

Wartość podatku VAT

Cena za 12 miesięcy
świadczenia usługi
(z podatkiem VAT)

Cena z VAT słownie …………………………………………………………………………………………zł

1

Indywidualny Wykonawca winien wpisać swoją nazwę i adres w wierszu „Podmiot nr 1 (Pełnomocnik)”

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
6) niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w „ Projekcie umowy” stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
zawarcia
umowy
na
warunkach
przedstawionych
w projekcie umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
7) składamy niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Podmioty wspólnie ubiegające
się o udzielenie zamówienia],
8) nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia,
9) na podstawie pkt. 10 SIWZ oświadczamy, że żadne z informacji zawartych
w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:
Strony w ofercie
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

(wyrażone cyfrą)
od

Do

a)
b)
10) Załącznikami do niniejszej oferty są :
a. …….
b. …….
c. …….
d. …….
e. …….
f. …….
g. …….
h. ……..
i. …….
j. ……..
k. ……..
l. ………
m. …….
Podpis (y):

l.p.
1)
2)
3)

Nazwa Wykonawcy
(Podmiotu)

Nazwisko i imię osoby
upoważnionej do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy (Podmiotu)

Podpis osoby upoważnionej
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy (Podmiotu)

Pieczęć Wykonawcy
(Podmiotu)

Miejscowość
i data

