
Załącznik nr 2

(pieczęć Wykonawcy)

REGON

NIP

FORMULARZ OFERTY

na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (E) do komórek Wojewódzkiego
lnspektoratu ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.2601.151.202u.

l. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia W asortymencie i w ilości szacunkowej dla
poszczególnych punktów poboru wymienionym W Załączniku nr !, zgodnie
ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym , za lączne wynagrodzenie:

( słownie .zł)

w tym podatek VAT: .zl
(słownie: ..........zł)

1. oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
2. oświadczamy, iż posiadamy ważną koncesję na obrót paliwami gazowymi i wykonywanie działalności

gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi.

3. 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.

4. oświadczamv. że zaooznaliśmv sie z warunkami określonvmi w Zapvtaniu ofertowvm
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Jedn. mlary
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lączna llość
(za 24 mc)

Cena Jedn.
netto lzłl

wartość netto
lzłl
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Wartość
brutto [zll (kol.

6+7)
1 2 3 4 5 5 7 I

1 Paliwo gazowe kwh 372788

2
opłata handlowa
(24 m-ce x 6lok.) szt. 744

3.

opłata dystrybucyjna
stała
(24 m-ce x 6lok.)

szt. 744

4.
opłata dystrybucyjna
zmienna

kwh 372788

Razem



i akceptuiemv ie bez zastrzeżeń' a w szczególności poniższe:

a) dostawy gazu będą realizowane przez okres 24 miesięcy, tj': od 01.09.2o21-r.do 31.08.2023 r.,

b) Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji dostaw gazu wykona wszelkie czynności
i uzgodnienia z dotychczasowym dostawcą gazu, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany
dostawcy,

c) terminu płatności 21 dni od daty wystawlenia faktury przez Wykonawcę lub 14 dni od daty wpływu

faktury do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia zlecenia przelewu w banku

Zamawiającego. Wybrana forma płatności powinna być uwzględniona w projekcie umowy.

Faktura będzie wystawiana nie częściej niż co 2 miesiące (preferowana liczba okresów rozliczeniowych

w roku umownym:6),

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 zastrzeBa 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) bezpłatne: przeniesienie punktu poboru gazu, dodanie bądź rezygnacja z punktu poboru Bazu_zewzględu
na zmiany organizacyjne Zamawiającego,

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

h) zagwarantowanie, iż ceny jednostkowe netto za pa|iwo Bazowe (zł netto za 1 kWh) nie będą wyższe niż te,

które zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegaĘ zmianom
z wyjątkiem stawki podatku akcyzowego lub VAT,

i) ceny jednostkowe netto za opłatę dystrybucyjną stałą będą mogły podlegac zmianom tylko
w przypadku zmiany stawek w taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych zatwierdzonej przez Prezesa

Urzędu Regulacji Energetyki, do którego sieci przyłączonyjest punkt poboru orazgrupytaryfowej, do której

został on zakwalifikowany.

5. Deklarujemy podpisanie umowy kompleksowej z Zamawiającym w wyznaczonym terminie, której integralną
częścią umowy kompleksowej będą: Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2.

5. Akceptujemn iż wszystkie dokumenty (w tym adres e-mail 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

osoba uprawniona do kontaktu w sprawie zamówienia

Numer telefonu: ..........; adres e-mail

,.., dnia

nJ,

(podpis Wykonawcy)


