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F'ORMULARZ OF'ERTY

ZałącznikZ1

.'zł)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publi cznęgo (wAD.260 l.222.2019) o szacunkowejwartości poniżej 30 tys' euro prowadzonego w trybie podstawowym na kompleksową dostawę gazuziemnego zaazotowanego (Lw) _ ,,Zadani" ni 2" dla obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu

:'H[Jr,}:i'ł;il?:iennictwa 
we Wrocławiu połozonych na terenie województwadolnośląskiego

I. OF'ERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego Zad'ania nr 2,w asortymencie i w ilości szacunkowej dla poszczególnych punktów poboru wymienionymw załączniku Z2 zgodnie ze wszystkimi warunk łmi źawartymi w zapytaniuofertowym
za łączne wynagrodzenie :

ogółem brutto _ dla części Zadanie nr 2:'
( słownie:

w tym podatek vAT _ dla części Zadanie nr 2.
( słownie :... ... ' ' . .. . .
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Lp.
WyszczegóInienie oplat Jedn. miary
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Szacunkowa
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3 5
I Gaz kwh I t2 500

2.
ięczna opłata

abonamentowa
(18mcx2lok.)

Mies

szt. 36

J
Miesięczna opłata
dysĘbucyjna stała
l8mcx2lok.

szt. 36

4
opłata dystrybucyjna
zmtenna kwh 112 500

Razem

ł"d'

.. ' 'zł)



1. oświadczamy,Żerlważamy sięzanlliązanychniniejszą ofertąprzezokres 30 dni'

2. Oświadczamy, iż posiadamy wzżnąkoncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

paliwami gazowYmi.

3. Oświadczamy, Że posiad amy zawartą z operatorem Systemu DysĘbucyjnego (osD) aktualną umowę

na świadczenie usłuii dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczenia

paliwa gazowego iamawiającego lub posiadamy uprawnienia do wykonywania tych usfug we własnym

zakesie.
4.

a) dostawygazubędą realizowane sukcesywnie od 01.09.2019 r' do 28'02'20Żl r',

b) Wykonawca Przed rozpoczęciem rea|izacji dostaw gazu wYkona wszelkie czynności

i uzgodnienia z dotychczasowym dostawcą gazu' niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany

dostawcY,
c) za termin zapłaĘ faktury naleŻy uznać datę uznania rachunku baŃowego Wykonawcy tylko

w przypadku: terminu płatności 2l' dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę lub 14 dni od

daty wpĘwu faktury do siedziby Zamawiającego. Wybrana forma płatności powinna być uwzględniona

w projekcie umowy. Faktura (Zamavłiający oczekuje zbiorczej faktury) będzie wystawiana nie rzadziejniŻ

razna dwamiesiące,

d) rzeczywistailość gazu może ulec nieznacmej zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego

włącznie z ilością punktów poboru, (zrriany te nie uprawniają Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń

odszkodowawczYch),
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych

w wysokości do l0 %o zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego

postępowania, o ile podyktowane to będzie bieŻącąpotrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachuŃiem

ekonomicznym (np.: zwiększone ruĘcie gazu' dodatkowe nowe punkty poboru, realizacja dostaw po

zakończeniu obowiązywania u.o*y w przypadku opóźrień proceduralnych zvliązanych

z przeprowadzeniem nowego postępowania)'

f) zagwarantowanie stałej wysokości opłaty handlowej (eżeli taka występuje)'

c) zagwarantow anie, iŻceny jednostkowe netto za paliwo gazowe (zł netto za l kWh) nie będą wyŻsze niŻte,

które zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegĄ zmianom

z wyjątkiem stawki podatku akcyzowego, jezeli dostarczany gvziemny będzie podlegał opodatkowaniu

podatkiem akcYzowYm'

h)cenyjednostkowenettoz,aopłatędysĘbucyjnąbędąmogłypodlegaćzmianomłlko
w przypadku z-rriany stawek w taryfie dla usfug dysĘbucji paliw gazowych zatwierdzonej przez Prezesa

Urzędu Regulacj i Energetyki, do którego sieci przyłączony jest punkt poboru oraz grupy taryfowej, do której

został on zakwalifikowany'

5. Deklarujemy podpisanie umowy kompleksowej zZamawiającym w wyznaczonym terminie, której integralną

częściąumowy kompleksowej będzie Załącmik Zt _ niniejszy formularz'

6. Akceptujemy, iż wszystkie dokumenty (w tym adres mailowy inicjujący ńoŻenie oferty, zapylania, wyjaśnień'

itp. orazich treŚć) przekazane w toku prowadzonego postępowania mogą podlegać udostępnieniu zgodnie

zzapisamiUstawy o dostępie do informacji publicmej'

5. Adres Wykonawcy, na który naleĘ kierowaó korespondencję w trakcie postępowania:

Numer telefonu . '..

dnia

...; numer faksu..

(podpis WykonawcY)


