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Oznaczenie sprawy ZP-2380-490-53/2016  Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

 

        ..................................... dnia ...............................… 

 

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum*: .................................................................................................................. 

 

Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum*: .................................................................................................................. 

 

NIP  .................................  Tel…......................................................................... 

 

REGON ...................................  Fax. …...................................................................... 

 

     adres e-mail …......................................................... 

 

 

UWAGA: Wybór drogi porozumiewania się z Zamawiającym określa Wykonawca zgodnie z Rozdz. V SIWZ 

 

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 

W KATOWICACH 

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19 

 

 

Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych KWP 

przy współpracy z Wydziałem Zaopatrzenia KWP 

 

 
O F E R T A 

 
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawa energii elektrycznej do obiektów Garnizonu Śląskiego Policji”  

w okresie 01.02.2017r.-31.12.2019r. 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za: 

 

cenę oferty wynoszącą...................................... złotych brutto 

 

(słownie złotych .....................................................................................),  w tym podatek VAT .............. %. 

 

Cena oferty została obliczona w poniższej tabeli, zgodnie z zapisami rozdziału X SIWZ. 

 

2. Cena jednostkowa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Zamawiającego zgodnie ze Szczegółowym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz kalkulacja zamówienia. 
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*K18, K19 oraz B18, B19 dotyczy kosztów wynikających z obowiązków uzyskania świadectw pochodzenia:1) o których mowa w art. 52 ust. 1 

pkt 1 i art. 59 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478 ze zm.) - „zielone”  lub 

„brązowe” certyfikaty oraz „niebieskie” certyfikaty,  

1) o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 i art. 59 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 478 ze zm.) - „zielone”  lub „brązowe” certyfikaty oraz „niebieskie” certyfikaty,  

2) o których mowa w art. 9l ust.1  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z  2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) – 

„żółte”, „czerwone”, „fioletowe” certyfikaty 

3) o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 831) – 

„białe” certyfikaty 

**Ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

1. Cena jednostkowa energii elektrycznej na okres 01.02.2017r.-31.12.2017r. 

 Cena Netto PLN/MWh 

Cena za energię elektryczną czynną 2017 dla obiektów i budynków w PLN/MWh   

2. Cena jednostkowa energii elektrycznej na okres 01.01.2018r.-31.12.2019r. 

 Cena Netto PLN/MWh 

M – Marża (w tym koszty bilansowania)  

I_18 - Cena energii konwencjonalnej (Indeks BASE_Y-18)  

I_19 - Cena energii konwencjonalnej (Indeks BASE_Y-19)  

A – Akcyza 20,00 

K18* – koszt praw majątkowych 58,70 

K19* – koszt praw majątkowych 58,70 

B18* – koszt białego certyfikatu  (certyfikat efektywności energetycznej)+koszt  niebieskiego 

certyfikatu (certyfikat źródeł biogazowych) 
 

B19* – koszt białego certyfikatu  (certyfikat efektywności energetycznej)+koszt  niebieskiego 

certyfikatu (certyfikat źródeł biogazowych) 
 

 

C_18 - cena za energię elektryczną czynną 2018 dla obiektów i budynków w PLN/MWh  

(M + I_BASE_18 + A + K_18+B_18) 
 

C_19 - cena za energię elektryczną czynną 2019 dla obiektów i budynków w PLN/MWh  

(M + I_BASE_19 + A + K_19+B_19) 
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Kalkulacja zamówienia 

 

 

L.P. 
 

Wyszczególnienie 
Ilość 

[MWh] 

Cena netto  zł Podatek VAT 
Cena brutto w zł 

/rubr. 6 + rubr. 

8 = rubr.9/ 
Wzór wyliczenia ceny 

jednostkowej 
Jednostkowa 

Ogółem 

/rubr. 3 X rubr.5 = 

rubr. 6/ 

Stawka 

w % 

Wartość w zł 

/rubr.6 x rubr.7 

=rubr.8/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
obiekty i budynki 

– 2017 r. 
12111,123 

W rubr. 5 należy podać 

cenę jednostkową z 

pkt. 1 tabeli powyżej 
     

2. 
obiekty i budynki 

– 2018 r. 
13212,136 

M + I_BASE_18 + A + 

K_18+B_18 
     

3. 
obiekty i budynki 

– 2019 r. 
13212,136 

M + I_BASE_19 + A + 

K_19+B_19 
     

 Ogółem     

 

 

*Ceny w rubr. 5, 6, 8  i 9 powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

** Stawka podatku VAT (rubr. 7) powinna zostać wyrażona w %,  zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa. 

 

 

2.1. W składowej ceny M, Wykonawca uwzględnia wysokość marży sprzedaży, koszt zmienności grafiku, koszt grafikowania i bilansowania handlowego oraz opłaty transakcyjne.  

2.2. Na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął, że ceny energii konwencjonalnej dla indeksów BASE_Y-18, BASE_Y-19 Wykonawca określi zgodnie z 

notowaniami TGE z dnia ogłoszenia postępowania, tj. 16.11.2016r. 

2.3. Zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym dla  wartości A, Wykonawca powinien przyjąć cenę na poziomie 20,00 PLN/MWh.   

2.4. Na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął koszt praw majątkowych do świadectw pochodzenia  (K_18, K_19) w wysokości wynoszącej 58,70 PLN/MWh 

2.5. W składowej ceny B_18, B_19 Wykonawca określi koszt zakupu praw majątkowych do świadectw efektywności energetycznej oraz źródłach biogazowych dla roku 2018 , 2019. Koszt 

zakupu praw majątkowych do świadectw efektywności energetycznego oraz źródłach biogazowych dla danego roku nie może być większy niż 5,00 PLN/MWh. 

2.6. Zlecenia zakupu produktów BASE_Y-18, BASE_Y-19 a także zakupu praw majątkowych składane będą przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego pełnomocnika i 

obejmować będą jednocześnie wszystkie punkty poboru określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Zlecenie obejmie w całości lub w części wolumen wszystkich punktów poboru 

określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. 

2.7. Zamawiający ma prawo do maksymalnie 4 zleceń (transz) zakupu energii konwencjonalnej na dany rok dostawy oraz  1 zlecenia (transzy) zakupu praw majątkowych do świadectw 

pochodzenia na dany rok dostawy. W/w prawo Zamawiającego dotyczy każdorazowo zakupu energii na 2018 r. i 2019 r. 

3. Oświadczam, że cena ofertowa brutto określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z projektem umowy, w tym koszty związane z 

bilansowaniem handlowym, zgłoszeniem Operatorowi Sieci Dystrybucyjnej w imieniu Zamawiającego o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej itp. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i treścią projektu umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń. 
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5. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie określonym w punkcie II SIWZ. 

6. Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym / z udziałem podwykonawców, którym zamierzam powierzyć 

..................................................................... *. Podwykonawcami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia będą następujące firmy ……………………………………. * 

7. Oświadczam, że posiadam umowę generalną dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucji dla obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ. 

8. Oświadczam, że będę pełnił funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe. 

9. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. 

10. Oświadczam, że uważam się związany ofertą na czas wskazany w pkt. VII SIWZ. 

11. Oświadczam, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych oraz  5-17 ustawy z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

12. Wadium w wysokości ............................… zostało wniesione w formie  .............................................…. 

13. Wadium wniesione w formie przelewu należy zwrócić na konto nr  ..............................................…............... 

14. Wadium wniesione w innej formie należy zwrócić na adres ........................................................................…... 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić; 

Uwaga w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców.  

 

 

 

 

 

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

             (pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej do  

             składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 


