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            Załącznik Nr 1 do S.I.W.Z. 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa .......................................................................................................... 

Siedziba......................................................................................................... 

Numer  tel./fax …................................... 

REGON ................................................. 

NIP........................................................ 

Dane dotyczące Zamawiającego : 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 

ul. Polna 109/111 

87-100 Toruń 

Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod 

nazwą: 

Dostawa energii elektrycznej do obiektów  

Wojewódzkiego  Ośrodka Ruchu Drogowych w Toruniu  

oraz  

Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 

 

1. Pakiet A - Oferujemy dostawę energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na następujących zasadach: 

Grupa taryfowa C12a 

TABELA I 

Opis 
Przewidywane szacunkowe zużycie energii  

w okresie 36 miesięcy  

wynosi 330,000 kWh 

 
A 

Ilość szacunkowa podana 
przez Zamawiającego 

 
 
 

B 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł] 
 
 

C 

Wartość 
netto  

za okres 36 
miesięcy 

[zł] 
D 

Sprzedaż energii 
elektrycznej – zł/kWh 
(OBRÓT) 

Strefa szczytowa 

90,000 kWh   

Od 1 kwietnia 

do  

30 września  

8:00 – 11:00  

i 

 20:00 – 21:00 

Od  

1 października 

do  

31 grudnia  

8:00 – 11:00  

i  

17:00 – 21:00 

Strefa pozaszczytowa 240,000 kWh   
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Od 1 kwietnia 

do  

30 września  

11:00 – 20:00  

i  

21:00 – 8:00 

Od 1 

października do  

31 grudnia  

11:00 – 17:00  

i  

21:00 – 8:00 

Stawka opłaty handlowej – zł/m-c 1 punkt poboru (x36 

miesięcy) 

za 36 

m-c 

  

Razem energia 
elektryczna (OBRÓT) 

suma      

1) Cena jednostkowa netto za 1 kWh  musi  być podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

 

Łączna wartość brutto za okres 36 miesięcy. 

TABELA II 
Wartość netto za okres 36 miesięcy 

OGÓŁEM  
(suma energia elektryczna) 

 
A 

Stawka podatku VAT 
(23%) 

 
 

B 

Łączna wartość brutto za okres 36 
miesięcy 

 
 

C  

 

 

 

23 
 

 

1) Stawka opłaty handlowej powinna zawierać koszty obsługi rozliczeniowej klienta 

2) wartości brutto muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Łączna wartość brutto za okres 36 miesięcy słownie: ……………………………….......................... 

 
2. Pakiet B Oferujemy dostawę energii elektrycznej do obiektów Oddziału Terenowego 

WORD w Grudziądzu: 
 
Grupa taryfowa C21 
TABELA I 

Opis 
Przewidywane szacunkowe zużycie energii  

w okresie 36 miesięcy  

wynosi 369,000 kWh 

A 

Ilość szacunkowa podana przez 
Zamawiającego 

 
 
 

B 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł] 
 

C 

Wartość netto  
za okres 36 

miesięcy 
[zł] 

 
D 

Sprzedaż energii elektrycznej – zł/kWh 
(OBRÓT) 

369,000 

 
kWh   

Stawka opłaty handlowej – zł/m-c 1 punkt poboru 

(x36miesięcy) 

za 36 

m-c 

  

Razem energia elektryczna 
(OBRÓT) 

suma      

OGÓŁEM (razem energia elektryczna)  

1) Cena jednostkowa netto za 1 kWh musi  być podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

 

Łączna wartość brutto za okres 36 miesięcy. 

TABELA II 
Wartość netto za okres 36 miesięcy 

OGÓŁEM  
(suma energia elektryczna) 

 

Stawka podatku VAT 
(23%) 

 
 

Łączna wartość brutto za okres 36 
miesięcy 
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A  
B 

 
C  

 

 

 

23 

 

 
1) Stawka opłaty handlowej powinna zawierać koszty obsługi rozliczeniowej klienta 

2) wartości brutto muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Łączna wartość brutto za okres 36 miesięcy słownie: ……………………………….......................... 

 

3. Oświadczamy, że: 

1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

2) oferujemy warunki płatności na zasadach wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ 

(projekt umowy), 

3) zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ w tym wskazanymi w załącznikach do 

SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru 

naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ i projekcie 

umowny w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak 

niż do końca okresu związania ofertą. 

4. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

5. Integralną częścią oferty są : 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru; 

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 

22 Prawa zamówień publicznych znajdujące się w załączniku nr 2a do SIWZ; 

3) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych znajdujące się w załączniku nr 2b do SIWZ; 

4) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

5) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

– jeśli dotyczy; 

6) parafowany wzór umowy; 

7) zakres części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom (załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ); 

8) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ.   

 

10) inne 
Miejscowość i data: ................................................. 

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty (imię, nazwisko i podpis):  

....................................................... 
 

 


