
Zalqczrnknr 2 - Z',aproszenie do sk: nia of.ort Nr I /2019

FORMULARZ

OFERTY
Nazwa oferenta I pieczE(

Do: Woj ew6dzki Inspektorat

1. Nawi4zuj4c do Zapro

Sprzeda2 energii elekfryr
i Nasiennicfwa w Poznaniu
oferujemy wykonanie zar

ofertowym i zaL4cznrkach nr

2. Dane skladaj4cego of,

)chrony Ro5lin i Nasierrnir;twa w Poznaniu.

zenia do skladania ofefi.l/Z0l9 z dnta .. . ...

rnej dla Wojew6dzkieglo Inspektoratu
r az terenowych kom6relil organizacyj nyc
6wienia - zgodnie z vlymogami otrrisa

d 1do 3 - nanastEpujqcy,ohwarunkach:

19 (wykonawcy)

.. ..r, na:

0chrony IloSlin

,n:Li w zap,ytaniu

2.1 Pelna nazwaJna'zw sko

2.2 Forma prawna

aaz) NIP

.ALA REGON

2.5
Dokla
dny
adles:

Ulica inr

MiejsoowoSi
pocztowy

+ kod

26 Te[ / faks

27 e-mail

28 Nazwa banku i ur ach nku

2.9 Osoba upowa2n iona dc

umowy o wvkonanie z
podpisania
m6wienia

2.r0 Osoba do kontaktu NI el

3. Cena zam6wierria (p

3 .I Szczeg6lowe zestavuiepie

dmiot wyboru najkorzystniejszej oferfy

10we:



LWIORIN Poznari ul. GrLrnrvald;zka 250 B

2,Oddzial Czarnk6w
\4/yszczeg6lnicnie

Taryfa Cl I

l(oSciarr

rrra Leszno

5 Oddzial Norv Tom

6 Oddzia{ Rarvicz

Cena jedn.
netto(zl)*

WrtrtoSd
netto(zl)* *

WartoSi
bru tto(zl )* *

Cena sprzedaZy energii elektryczrre.j

Oplata za obslLrgg handlo"vq I2 rn-cy

Wyszczeg6lnien ie

Taryfa Cl2
Cena jedn.
netto(zl)*

WartoSC
brutfo(zl)**

Cena spr zedaZy energi i elektryczr rej

pena jedn.
n etto(zl)*

Cerra sprzedazy errergii elektryczrrej

ata za obslLtgg har

\\/yszczeg6lnienie
1'aryfa Cl I

Qena jedn,
n etto(zl)*

\\/a r toSd

bru tto(zl)* *

Cena sprzedaZy energi i elektryczne,j

Wl,szczegriln ie nie
Taryfa Cl l

Cena sprzedaZy energii elek

za obslLrgg handlo

WartoSi
brutto(zl)i-*

+



T.Otidzial Srem

8 Oddzial

9 Oddzial

l0 Oddzial Zlotow

1 I.Oddzial .larocin

Italisz

Cena sprzedaZy energii elektryczne.j

\\i yszczcg6l n i eni e
'l'aryfa Cl I

Cena jedn.
n etto(zl)*

WartoSd
ne tto(zl)* *

Stawka
podatlku

VATw%

WartoSd
lb ru tto(zl)* *

Cena sprzedazy energii elektryczne.j

Wyszcze96lnienie
Taryfa Cl I

Cena jcdn.
netto(zl)*

Wa rtoSd
netto(zl)* *

Stawka
podatl<u

VAT w 7o

Cerra sprzedazy energii elek

Cena jedn,
n e tto(zl)*

Walto5d
rretto(zl)* *

S taw k,a

podatku
YAT w Vo

Cena sprzedaZy ener gi i elektryczr r:j

Stawka
podatku

VAT w oh

Cena sprzedaZy energii elektrycz l9 kwh

Oplata za obslLrgg handlowq

Wl,szczeg6lnienie
Taryfa Cl I

Cena jedn.
p e tto(zl)*

Starvka
podatku

VATw %

Wartosd
bru tto(zl)* *

Cena sprzedaZy energi i elektryczn,:j

Wa rtoSd
bru tto(zl )* "

+

3



l3.Oddzial

RAZEM

l5,Oddzial

l6 Oddzial Pleszew

l'l Oddztal

* Nalezy wpisai cyfi-yr* Nale2y wpisai cyfi:y
gleniern do ozterech miejsc po przecinku

iem do dw6ch rniejsc pro przecinku

Uwaga: Ceny jednostlcowe za azynny i oplaty abonamento,/r'e za obslugg rozli ia podane w ol'ercie
bgdq obowi4zywaly przez olcres real ji umowy tj, 12 miesigcy,

ykonawcg w formularzu cenrowym nie nnogq

WrtrtoSi
n etto(zl)* *

Stawka
podatku

VAT u, %
podatku

VA'f (zl)**

Walto6i
brutto(zl )* 

*

Cena spt zedaZl, energi i eJel<tlyczne.j

Wyszczeg6ln ien ie

Taryla Cl l
Cena jcdn,
n etto(zl)*

WaltoSi
b rutto(zl )* 

*

Ce rra sprzedaZy energii eleklr-yczrre.j

za obslLrse harrdlowa

Wyszczeg6ln icnie
Taryfa Cl I

Cena jedn,
netto(zl )*

Starvka
podatl<u

YAT w'h

WartoSd
b ru tto(zl )* 

*

ata za obslugg handlou,a

RAZEiVI

Cena jedn,
n e tto(zl)*

Wa lto$d
netto(zl)* *

\\/a rto$d
brutto(zl)**

Cena sprzedaZy energi i elektrycznej

a za obsluge har

Starvka
podatku

VATw%

lr\/ar toSd

b ru tto(zl)* *

Cena sprzedaZy energi i elektryczne, j

Oplata za obslugg handlorv4

Ceny jednostkowe podan e prl,ez
w aktualnej taryfie/cennik.u {yk awcy.

w'vitsze ni2 okreSlone



3.2. N,uczna cena zantfv len (przedmiot wyboru naj.korzystniejszej rty):

Wynagrodzenie n tto VAT OA Wynagrodz :nie brrutto

Wynagrodzenie brutto slowpre

3.3. Oferowane w pkt

r e alizacj q przedmi otu za

4. OSwradczamy,Ze:

ZapoznahSmy sig z

udzielenie zam6wien'

konieczne informacje

Posiadamy upra,l,rni

dzialalnoSci lub czynr:

Posiadamy niezbgdr

technicznym i osotrarr

Znajdujemy siE w

zam6wienia.

Nie podlegamy wyklu

Podpiszemy umo\ /Q 1

ofert, przedstawionLycl

przez Zamawiaj4ce,go.

2)

a\1l

4)

5)

6)

Zal4cznrkami do skladrane
1.

2.

3.

Data

i

op.

,a

do

eni

.4

,i zd

s)4r

cze

IA\

I\^/

t 3.2 wynagrodzenie

enia.

obejmuje wszystkie

rm przedmiotu zam6wienia oraz warunka

nie wnosimy do niego zestrzehen oraz zd

rzygotowania oferty.

do wykonywania wyrnaganej przedm

, zgodnie z .vq lmo gami ustawowymi.

vtedzg i doSwiadczenie: oraz dysponr-

rlnymi do wykonan ia zam<lwienia.

acji ekonomicznej i f,rrLansowej zapewr

iu z postgpowania o zamotuienie publiczne.

arunkach okreSlonych w niniejszym zaprot

rrzygotowanymprzez Nas wzorze umowy -

rty s4

koszty zwrqT',ane

ri ,ubiegania sig o

byliSmy wszystkie

otem zamowlerua

emy potencjalem

raJTceJ wykonanie

iu do skladania

zaakcepto.waniu

h ofertE maj4cych

t wykonawcl,:

Podpis osoby / os6b skladaj4cy

uprawnieni a,Co t epr ezentowan


