
Zalqczntk m 2 - 2/,apt<>:;zeme do skl

FORMULARZ

OFERTY
lrlazwa oferenta I pieczE:c

Do: Wojew6dzki Inspektorat Ctchrony Ro6lin i Nasierrnibtwa w Poznatri

1. Nawi4zuj4c do Zqproszenia do skladania ofert 2l?019 z <Ima ....

Sprzeda2 energii eleldtrycznej dla Wojew6dzkiego Inspektora

Pelna nazwalnaz

Dokla
d.ty
adresr:

Tel / faks

Nazr,va banku i nr rachunku

Osot,a upowazni
o

Osot,a do kontakt

rt Nr 2/2019

.. .,r. na:

y RoSlin

zapTt,anru

3. Cena zam6wien (przedmiot wyboru najkorzystniejsz;ej ofe

ForrLa prawna

Ulica i

MieiscoiwoSd + kod

e zamowenla

3,I Szczegolowe zestaL le cenowe:



I.WIORIN Poznah u Crunwald:zka 508

RAZEM

3 Oddzial KoScian

Wyszcz,e96lnienie
Taryfa Cl2

Cena sprzedaZy errergii elektrycznej

aIa za hand lor.i,

RAZEIVI

4 DelegatrLra Les;zno

Wyszczre96ln ienie
Taryfa Cll

Cena sprzedaZy energi i elektrycznej

Op|ata za obsluse handlo

RAZEi\,I

5. Oddzial Nowy f
Wl,szczr:96ln ienie

Taryfa Cll

Cena sprzedaZy energi i elektryczrre

Oolata za obslu

RAZENI

6,Oddzial Rarvicz
Wyszczr:96ln ien ie

Taryfa Cl l

Cena sprzedaZy errergi i elektrycznej

Oplataza obsluee handl

rt0Sd
netfo(zl)* *

X

ltoSd
zl)* *

rtolid
tku

Wartosd
bru l:to(zl)* *

I zarnK0w

Wyszcz,e96lnie nie
Taryfa Cl I

Ilo5ri jednostek Cena jedn.
n etto(zl)*

I 2 3

Cena sprzeda2y energii elektryczne.j 2'794 kwh

Oplata za obslugg handlowq l2 rn-cy

RAZElVI

Wyszczeg6lnien ic
Tarl'fa 82l

WartoSd
blu ttto(zl)* *

Cena jedn.
netto(zl)*

l(i35 kwh

Cena jedn.
netto(zl)*

883 kwh

X

RAZEM

-t-



T,Oddzial Srem

Wyszczc96lnienie
Taryta Cl1

Wyszczeg6lnienie
Taryfa Cll

RAZBM

ial Wolszl
Wyszczeg6lnienie

Tarlfa Cll

0 Oddzial Zlotow
Wyszczeg6lnienie

Tfaryfa Cl2a

Cena sprzedaZy errergii elekl

Jarocin

Wyszczeg6ln ienie
Tarl'fa Cll

Cena sprzedaZy energii elekt

Oplata za obsl u gg handlow4

RAZENI

Kal:isz

W!rtoSd
n ctfo(zl)* x

)i

Cena sorzedazv enersii elekt 2491 kwh

WartoSd
bru lto(zl)* *

Cena sprzeda2v enersii elektr

WartoS6
bru tto(zl)**

Cena sprzedaZy errergii elektrycznej t272kwh

WaltoS6
bru tto(zl)**

1519 kwh

WartoSd
bru lto(zl)**

Cena sprzedaZy energi i eJ ektrycznej

RAZEM



l3,Oddzial

ata za obsl

RAZEN{

I4 Dele tura Konin

l5,Oddzial

l6.Oddzial Pleszerv

Wyszcze96lnien ie
Talylh Cll

Cena sprzedaZy en,:rgii elek

za obslu

RAZElVI

rtoSd
zl)**

X3

w rtoSd

x3
nc

Wyszczeg6ln ie nie
Taryfa Cl l WartoSi

b ru fto(zl )* 
*

Cena sprzedazy energi i elektrycznej

Stawl<a
podatku

Wa rtoSd
bru I to(zl)* *

Cena sprzedaZy energii elektrycznej

ata za obslugg har

3731 kwh

Wyszcze:g6ln ienie
Taryfa Cll

Cena sprzedazy ener gi i elektryczrre.y

Cena jedn,
netto(zl)*

WartoSd
brutto(zl)*'t

ata za obslugg handlo

czenn ane w ofercie:

ni2 okre6loner

4

cw



3 .2. N,4czna cena zamr6v ienia (przedmiot wyboru najkorzystniejszej ofer )

Wynzrgrodzenire netto VAT'A Wynagror zenre b tlfo

Wynagrodzenje brutto slou

3.3. Ofero\ /ane w plct

rcalrzacj q pr zedmro Lu zar

4. OSwiadczanry,2e

l) Zapoznalismy siq z

udzielenie zamtiwier

konieczrLe informacje

2) Posiadamy upra\il/n

dzialalnrl ici lub czynt

3) Posiadarny niezbgd.

technicz.nym i osobar

4) Znajduje,my sig w
zamowie>nta.

5) Nie podlegamy wy'kh

6) Podpiszermy umov/g

ofefi, pr:ledstawionyc

przez Zamawrajqc<>gc

Zal4cznrkam i do skladan
1.

2.

3.

3.1. i 3.2 wynagrodzenie

n6wienia.
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