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Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTY 
 

Miasto Kalisz - III Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu 
62-800 Kalisz ul. Tadeusza Kościuszki 10 

 

 Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (zgodnie 
z art. 275 pkt 1 ustawy) pn.: „Kompleksowe dostawy paliwa gazowego na potrzeby III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu”, działając w imieniu i na rzecz 

Wykonawcy/Wykonawców: 
tj.: ………..…………………………………………….………………………………………………………..………………………..……. 1) 

NIP:  ………...……………………..…………………… REGON:  ………….……………….…………………..……………… 
(należy podać nazwę i adres wykonawcy wraz z numerem NIP lub REGON w przypadku oferty wspólnej 

 należy podać nazwy, adresy wszystkich wykonawców składających ofertę) 
 

1. Oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem i warunkami zawartymi w SWZ 
za cenę: 

L.p. Przedmiot Jednostka 
miary 

ilość Cena jednostkowa 
netto w PLN 

Wartość netto 
(kol. 4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Paliwo gazowe kWh 612432   

2 Opłata dystrybucyjna zmienna  kWh 612432   

3 Opłata abonamentowa m-c 12   

4 Opłata dystrybucyjna stała kWh/h 3372600   

Razem wartość oferty netto (kol. 6, poz. 1 + 2 + 3 + 4)  

Kwota należnego 23% podatku VAT  

Łączna wartość oferty brutto (Razem wartość oferty netto + podatek VAT)  

Słownie:  
 

 

2. Oświadczam/my, że podane wyżej ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz istotnych postanowieniach umowy. 
3.  Zobowiązuję(emy) się do realizację zamówienia w terminie określonym w SWZ. 

4. Oświadczam(my), że zapoznałem(liśmy) się z treścią SWZ, w tym Istotnymi postanowieniami umowy, 

stanowiącym jej załącznik i nie wnoszę(wnosimy) do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nich 
zawarte. 

5.  Następujące zakresy zamówienia zamierzam(y) powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom1),5);; 

Określenie (opis) zamówienia zlecanej podwykonawcy Firma (nazwa) podwykonawcy, 

NIP/REGON 

Opis części zamówienia: ………………...……………..……………………………. 
……………………………………………………………………………...…………….. 
Procentowy udział zlecany podwykonawcy: ………..……….[%] 

 

Opis części zamówienia: ………………...……………..……………………………. 
……………………………………………………………………………...…………….. 
Procentowy udział zlecany podwykonawcy: ………..……….[%] 

 

proszę podać dane/uzupełnić 
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6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3). 

7. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty. 

8. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy: 
mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo4),  

9. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji: 

Nazwa (firma): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

Siedziba/adres*: ….………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….; 

Nr telefonu: …………………………..……………………;  

Adres e-mail: …………….…………………………………………………………………………; 

Nr REGON: …………………………………………………………;    

Nr NIP: ………………………………………..……………………………………………; 
(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika). 
 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ………………………………..………………………………… 
2) ………………………………..………………………………… 
n) ………………………………………………………………….. 
 

 

 

………………………..………………………….. 
UWAGA !!!! 

niniejszy dokument winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Wyjaśnienia na następnej stronie! 
 
1) należy podać/uzupełnić dane 
 
2) Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

3) 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 może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. 
poprzez jego wykreślenie), 

 
4) Należy wskazać tylko jedną z kategorii, mając na uwadze, iż: 
▪ mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. 

EUR; 
▪ małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. 

EUR; 
▪ średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 

osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR. 
5) niepotrzebne skreślić 

 
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie informację o kategorii przedsiębiorstwa należy przedstawić w stosunku do każdego z 
nich (np. członka konsorcjum, wspólnika spółki cywilnej). 


