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……………………………………………………….. 

Pieczęd Wykonawcy 

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usługa 

dystrybucji) dla Przedszkola nr 19 w Rybniku 

 

Dane wykonawcy: 

Pełna nazwa                       ……………………………………………………………………………………………………. 

Adres siedziby                     ………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e – mail                    …………………………………………………………………………………………………… 

NIP:                                      …………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu         ………………………………………………. 

Numer rachunku bankowego   …………………………………………………………………………………………. 

Nazwisko i imię właściciela*  ……………………………………………………………………………………………. 

PESEL właściciela*  …………………………………………………… 

*należy wypełnid w przypadku Wykonawcy który jest osobą fizyczną prowadzącą działalnośd 

gospodarczą także w formie spółki cywilnej 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto ……………………………………. Złotych 

Cenę brutto: ……………………………………złotych. 
 

2. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach 

przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 

Na powyższą cenę składają się następujące elementy: 

A. Gaz ziemny wysokometanowy grupa E 

Szacowane zużycie paliwa 
gazowego w okresie 12 
miesięcy (kWh) 

Cena jednostkowa brutto za 
1 kWh paliwa gazowego 
(gr/kWh) 

Wartośd brutto w zł  
(kol. 1 x kol.2) 

1 2 3 

120 000   

B. Opłata abonamentowa 

Szacowana ilośd miesięcy Cena jednostkowa brutto za 
opłatę abonamentową 

Wartośd brutto w zł  
(kol. 1 x kol.2) 

1 2 3 

12 miesięcy   
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C. Opłata sieciowa stała 

Szacowana ilośd godzin w 
okresie 12 miesięcy (h) 

Cena jednostkowa brutto za 
opłatę sieciową stałą 
(gr/(kWh/h)) 

 Wartośd brutto w zł  
(kol. 1 x kol.2) 

1 2 3 

   

 

D. Opłata sieciowa zmienna 

Szacowane zużycie paliwa 
gazowego w okresie 12 
miesięcy (kWh) 

Cena jednostkowa brutto za 
opłatę sieciową zmienną 
(gr/(kWh)) 

 Wartośd brutto w zł  
(kol. 1 x kol.2) 

1 2 3 

120 000   

 

Razem wartośd brutto: suma wartości:  

(A(kol. 3) + B(kol. 3) + C (kol. 4) + D(kol. 5)) = …………………………………………………………………………. 

Powyższa cena łączna obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach 

przedstawionych w zapytaniu.  

3. Oświadczamy, że:  

1) Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia  oraz warunkami i terminem 

realizacji zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeo.  

2) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 

grudnia 2021 r.,  

3)W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do: 

a) ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy (imię i nazwisko, nr. telefonu, e 

– mail) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ustanowienia osoby odpowiedzialnej w zakresie rozliczeo handlowych (imię i nazwisko, nr. 

telefonu, e – mail) ………………………………………………………………………………………………………………… 

c) podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

4) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 
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5) Oświadczamy, że 

a)  W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej najpóźniej w dniu 

wyznaczonym do zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu, będziemy posiadad  umowę 

o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego  (wzór umowy)  z operatorem systemu 

dystrybucyjnego działającym na terenie Miasta Rybnika,   

b) przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców **  następujące 

części zamówienia zamierzamy powierzyd podwykonawcom:   

L.p. Nazwa części zamówienia 

  

  
 

c) akceptujemy istotne postanowienia umowy określone w zapytaniu, 

d) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego, 

e) jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT -nasz numer NIP . . . . . . . . . .  

6) Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego zapytania. 

7) W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy. 

8) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14. 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu*** 

 
** niepotrzebne skreślid 
***w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 
14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuniecie treści oświadczenia, np. 
poprzez jego wykreślenie) 

 
 

Wykonawca 
 
 
 
 

……………………………………….                                                                                           …………………………………… 
Miejscowośd, data                                                                                                                  Podpis i pieczęd 
 


