
Załącznik Z1 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

REGON ……………………….. 

NIP ……………………….…….       

FORMULARZ OFERTY 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (WAD.2601.222.2019) o szacunkowej 

wartości poniżej 30 tys. euro prowadzonego w trybie podstawowym na kompleksową dostawę: 

gazu ziemnego wysokometanowego (E) – Zadanie nr 1,  gazu ziemnego zaazotowanego (Lw) – 

Zadanie nr 2  dla obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we 

Wrocławiu położonych na terenie województwa dolnośląskiego. 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego Zadania nr 1, w asortymencie  

i w ilości szacunkowej dla poszczególnych punktów odbioru wymienionym w załączniku Z2 

zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym za łączne 

wynagrodzenie: 

 
Zadanie nr 1 (gaz ziemny wysokometanowy)  

 

Lp. 
 

Wyszczególnienie opłat 

Jedn. 

miary 

Szacunkowa 

łączna ilość  

(za 24 mc)  

Cena  jedn. 

netto [zł] 

Wartość netto 

[zł]  

(kol. 4x5) 

Wartość 

VAT [zł] 

Wartość 

brutto [zł] 

(kol. 6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Gaz wysokometanowy  kWh 400 000     

2. 

Miesięczna opłata 

abonamentowa  

(24 mc x 6 lok.) 
szt. 144     

3. 

Miesięczna opłata 

dystrybucyjna stała  

(24 mc x 6 lok.) 

szt. 144     

4. 
Opłata dystrybucyjna 

zmienna  
kWh 400 000     

Razem    

  

Ogółem brutto - dla części  Zadanie nr 1:………………….. zł.  

( słownie: 

………………………………………………......…………………………………………zł) 

w tym podatek VAT  - dla części  Zadanie nr 1…………..….zł. 

 ( słownie 

:………………………………………………………………………………….…………zł) 

 

  



2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia  dotyczącego Zadania nr 2, 

w asortymencie  i w ilości szacunkowej dla poszczególnych punktów poboru wymienionym 

w załączniku  Z2 zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym  

za łączne wynagrodzenie: 
 

Zadanie nr 2 (gaz ziemny zaazotowany)  

 

Lp. 
 

Wyszczególnienie opłat 
Jedn. miary 

Szacunkowa 

łączna ilość  

(za 24 mc)  

Cena  jedn. 

netto [zł] 

Wartość netto 

[zł]  

(kol. 4x5) 

Wartość 

VAT [zł] 

Wartość 

brutto [zł] 

(kol. 6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Gaz zaazotowany kWh 150 000     

2. 

Miesięczna opłata 

abonamentowa  

(24 mc x 2 lok.) 
szt. 48     

3. 

Miesięczna opłata 

dystrybucyjna stała  

(24 mc x 2 lok.) 

szt. 48     

4. 
Opłata dystrybucyjna 

zmienna  
kWh 150 000     

Razem    

 

 

Ogółem brutto  - dla części  Zadanie nr 2:………………….. zł.  

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

w tym podatek VAT  - dla części  Zadanie nr 2…………..….zł. 

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

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

4. Oświadczamy, iż posiadamy ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu paliwami gazowymi. 

5. Oświadczamy, że posiadamy zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) aktualną 

umowę na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajdują się 

miejsca dostarczenia paliwa gazowego Zamawiającego lub posiadamy uprawnienia do wykonywania 

tych usług we własnym zakresie. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym  

i akceptujemy je bez zastrzeżeń a w szczególności poniższe: 

a) dostawy gazu będą realizowane sukcesywnie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r., 

b) Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji dostaw gazu wykona wszelkie czynności  

i uzgodnienia z dotychczasowym dostawcą gazu, niezbędne do przeprowadzenia procedury 

zmiany dostawcy, 

c) termin płatności min. 14 dni od otrzymania faktury lub 21 dni od wystawienia -dokumentu 

obciążającego Zamawiającego, za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia zlecenia przelewu w 

banku Zamawiającego, faktura  będzie wystawiana nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

d) rzeczywista ilość gazu może ulec nieznacznej zmianie w zależności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego włącznie z ilością punktów poboru, (zmiany te nie uprawniają Wykonawcy do 

jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych), 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień 

dodatkowych w wysokości do 10 % zamówienia podstawowego bez konieczności 

przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą 

Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym (np.: zwiększone zużycie gazu, 

dodatkowe nowe punkty poboru, realizacja dostaw po zakończeniu obowiązywania umowy w 

przypadku opóźnień proceduralnych związanych z przeprowadzeniem nowego postępowania). 

f) zagwarantowanie stałej wysokości opłaty handlowej (jeżeli taka występuje), 



g) zagwarantowanie, iż ceny jednostkowe netto za paliwo gazowe (zł netto za 1 kWh) nie będą 

wyższe niż te, które zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom  

z wyjątkiem stawki podatku akcyzowego, jeżeli dostarczany gaz ziemny będzie podlegał 

opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, 

h) ceny jednostkowe netto za opłatę dystrybucyjną będą mogły podlegać zmianom tylko  

w przypadku zmiany stawek w taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych zatwierdzonej 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do którego sieci przyłączony jest punkt poboru oraz 

grupy taryfowej, do której został on zakwalifikowany, 

i) okres rozliczeniowy powinien wynosić min. 1 miesiąc (preferowany okres 2 miesięczny), 

7. Deklarujemy podpisanie umowy kompleksowej z Zamawiającym w wyznaczonym terminie, której 

integralną częścią umowy kompleksowej będą: załącznik Z1 – niniejszy formularz ofertowy oraz 

załącznik Z2. 

8. Akceptujemy, iż wszystkie dokumenty (w tym adres mailowy inicjujący złożenie oferty, zapytania, 

wyjaśnień, itp. oraz ich treść) przekazane w toku prowadzonego postępowania mogą podlegać 

udostępnieniu zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 

5. Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania: 

 

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

…………………………………………………………………………………………… 

 

Numer telefonu ………………………..…; numer faksu…………………………………….......; 

 

...................................... dnia ..............................        

      ……….………………………………… 

 (podpis Wykonawcy)  

  


