
Znak  sprawy ZSO.Ks.070. 34.2011
Załącznik Nr 1

........................................ . ......................, dnia.......................
/ pieczątka Wykonawcy/ /Miejscowość/

O F E R T A

na
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................

niżej podpisani, reprezentujący:

Nazwa Wykonawcy : ...................................................................................................................
Adres Wykonawcy : .....................................................................................................................
Telefon: ......................................
Fax : ............................................
NIP : ............................................
REGON : ....................................

Oświadczamy, że :

1. Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy 

gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w 

SIWZ.

3. Podane ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty.

W  odpowiedzi   do  ogłoszenia  o   przetargu  nieograniczonym na  kompleksową  dostawę 
energii  elektrycznej,  obejmującą  sprzedaż  energii  elektrycznej  oraz  świadczenie  usługi 
dystrybucji  elektrycznej  dla  budynków  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  w  Ustce, 
ul. Bursztynowa 12 za cenę w kwocie brutto:

Zadanie Nr 1
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, obejmująca sprzedaż 
energii  elektrycznej,  świadczenie  usługi  dystrybucji  energii  elektrycznej,  oraz  instalację 
i wymianę na koszt własny układu pomiarowo-rozliczeniowego do budynku hali sportowo-
widowiskowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ustce, ul. Bursztynowa 12 -  grupa 
taryfowa C21 (szacunkowe zużycie 40 000 kWh).

1.1. Cena  brutto  za  energię  elektryczną  czynną  i  dystrybucję  energii 
elektrycznej  za  zużycie  energii  w  ilości  40  000  kWh  przy  jednym  punkcie 
poboru wynosi ……….………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………..zł)
W tym podatek VAT ……..%



Zadanie Nr 2
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, obejmująca sprzedaż 
energii  elektrycznej,  świadczenie  usługi  dystrybucji  energii  elektrycznej,  oraz  instalację  i 
wymianę na koszt własny układu pomiarowo-rozliczeniowego do budynku dydaktycznego 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ustce, ul. Bursztynowa 12  -  grupa taryfowa C11 
(szacunkowe zużycie 47 000 kWh).

1.1. Cena  brutto  za  energię  elektryczną  czynną  i  dystrybucję  energii 
elektrycznej  za  zużycie  energii  w  ilości  47  000 kWh  przy  jednym  punkcie 
poboru wynosi ……….………………………zł

 (słownie: ……………………………………………………………………..zł)
           W tym podatek VAT ………%

OGÓŁEM (suma zadania 1 i 2)  wynosi …………………………………zł
            (słownie: …………………………………………………………………….zł)
            W tym podatek VAT ……..%

                                                                                                           ..............................................
                                                                                                                                                                       Podpis i pieczątka


