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Numer sprawy: DZ/15/18 
Nr arch. DZ/241/471/18 
 

 Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

ZAMAWIAJĄCY: 
Instytut Łączności 
Państwowy Instytut Badawczy 
Ul. Szachowa 1 
04-894 Warszawa 

WYKONAWCA: 

Nazwa i adres Wykonawcy:................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….. 

(w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) 

 

Adres korespondencyjny: ............................................................................................................... 
TEL: .............................................................................................................................................. 
FAX: .......................................................................................................................................................... 
E-MAIL: .................................................................................................................................................... 
REGON: .................................................................................................................................................... 
NIP: ............................................................................................................................................................ 
 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest „Kompleksowa 
dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – 
Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15” 

składamy poniższą ofertę: 

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za 
 

cenę w wysokości ................................................................................................. zł brutto 
(słownie złotych: .........................................................................................................................) 

kwota podatku VAT ..........................................................zł 
(słownie złotych: .................................................................................................................................) 
w wysokości netto ............................................................................................................................ zł 
(słownie: ..............................................................................................................................................) 
 

zgodnie z załączoną kalkulacją cenową. 
 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały ujęte wszelkie koszty, jakie zostaną poniesione przy 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczam iż oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: 
od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.  

3. Oferujemy termin płatności wynoszący do 30 dni od daty doręczenia faktury odpowiednio dla 
wymagań określonych w SIWZ. 

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, 

5. Zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia. 
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7. Oświadczam, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami 
opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez Zamawiającego w 
pkt III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Oświadczam, że mamy zawartą/e umowę/y /lub/mamy promesy/ę zawarcia odpowiednich 
umów/y* na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD dla obiektów 
wskazanych w pkt III SIWZ z właściwymi/ym dla w/w punktów odbioru operatorami/em 
(przedsiębiorstwem energetycznym), posiadającymi/ym koncesję w zakresie dystrybucji 
energii. 

9. Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r Prawo przedsiębiorców  
nie jestem*/jestem* mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim 
przedsiębiorstwem* 

10. Oświadczam, że wybór oferty: 
 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.* 
 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie 
dotyczył (tak zwany „odwrócony VAT”) ……………………………..………… 
(Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług) objętych przedmiotem zamówienia.* 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.** 

12. Oferta liczy ......................kolejno ponumerowanych stron. 
13. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:  

1) ………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………… 

 
Uwaga!  
Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „* „ we wzorze formularza ofertowego i wzorach jego załączników 
Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić 
 
** w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego 
wykreślenie). 
 
 
 
..............................................., dn. ......................... 

miejscowość, data 

 
 
 
 

………………………………………………….. 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 


