numer postępowania: ZP.271.40.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
1. Nazwa Wykonawcy:
(w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy ...................................................................................................................
NIP ...............................................................................................................................................
REGON ........................................................................................................................................
Numer telefonu ........................................................................................................................…
Numer fax-u …………………………………………………………………………...……………………………………………..
Strona internetowa: …………………………………………………………………………...…………………………..……..
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………...………..….
2. Nazwa Zamawiającego:
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla
potrzeb Słupskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.”, składamy
niniejszą ofertę.
3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
Wartość netto: ……………………………………………………………………………………………………………zł
Podatek VAT ( ………………%): ………………………………………………………………………………………zł
Wartość brutto: ……………………………………………………………………………………………..….…......zł
4. Cenę oferty w pkt 3 powyżej stanowi suma wszystkich iloczynów cen jednostkowych dla
oświetlenia ulicznego oraz obiektów i budynków zawartych w pkt 5 Formularza oferty
oraz wielkości zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego oraz obiektów i
budynków wyrażonych w MWh ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ.
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5. Cena jednostkowa energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zgodnie
ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ:
Cena jednostkowa za energię elektryczną na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
Cena netto PLN/MWh*
M – marża, bilansowanie handlowe, opłaty transakcyjne, koszt zmienności
profilu, koszt zmienności grafiku, koszt grafikowania na 2020 r., 2021 r., 2022
r. dla oświetlenia ulicznego
Wo – współczynnik korygujący
na 2020 r., 2021 r., 2022 r.
I_BASE_20 – cena energii konwencjonalnej na rok 2020

349,00

I_BASE_21 – cena energii konwencjonalnej na rok 2021

350,00

I_BASE_22 – cena energii konwencjonalnej na rok 2022

319,00

K_20** – cena zakupu praw majątkowych do świadectw pochodzenia
dla roku 2020
K_21** – cena zakupu praw majątkowych do świadectw pochodzenia
dla roku 2021
K_22** – cena zakupu praw majątkowych do świadectw pochodzenia
dla roku 2022
A – podatek akcyzowy

37,56
37,67
37,78
5,00

C_o_20 – cena za energię elektryczną na 2020 r. dla oświetlenia ulicznego
(M + Wo*I_BASE_20 + K_20 + A)
C_20 – cena za energię elektryczną na 2020 r. dla obiektów i budynków
(M + I_BASE_20 + K_20 + A)
C_o_21 – cena za energię elektryczną na 2021 r. dla oświetlenia ulicznego
(M + Wo*I_BASE_21 + K_21 + A)
C_21 – cena za energię elektryczną na 2021 r. dla obiektów i budynków
(M + I_BASE_21 + K_21 + A)
C_o_22 – cena za energię elektryczną na 2022 r. dla oświetlenia ulicznego
(M + Wo*I_BASE_22 + K_22 + A)
C_22 – cena za energię elektryczną na 2022 r. dla obiektów i budynków
(M + I_BASE_22 + K_22 + A)

* ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
** K_20, K_21, K_22 dotyczy kosztów wynikających z obowiązków uzyskania świadectw pochodzenia:
- o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 i art. 59 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.) – „zielone” lub „brązowe” certyfikaty oraz
„niebieskie” certyfikaty
- o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 545 z późn. zm.) – „białe” certyfikaty
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6. Kalkulacja zamówienia:
Cena netto zł
Wyszczególnienie

Ilość
[MWh]

1

2

Oświetlenie uliczne
2020 r.

1414,656

M + Wo*I_BASE_20 +
K_20 + A

Obiekty i budynki
2020 r.

5833,627

M + I_BASE_20
+ K_20 + A

Oświetlenie uliczne
2021 r.

1414,656

M + Wo*I_BASE_21 +
K_21 + A

Obiekty i budynki
2021 r.

6049,913

M + I_BASE_21
+ K_21 + A

Oświetlenie uliczne
2022 r.

1414,656

M + Wo*I_BASE_22 +
K_22 + A

Obiekty i budynki
2022 r.

6049,913

M + I_BASE_22
+ K_22 + A

Wzór wyliczenia
ceny
jednostkowej
3

Jednostkowa
4

Ogółem
/kol. 2 X kol. 4 =
kol. 5/
5

Podatek VAT
Wartość w zł
Stawka
/kol. 5 x kol. 6
w%
=kol. 7/
6
7

Cena brutto w zł
/kol. 5 + kol. 7 = kol. 8/
8

OGÓŁEM
Ceny w kol. 4, 5, 7 i 8 powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Stawka podatku od towarów i usług (VAT) w kol. 6 powinna zostać podana zgodnie z obowiązującymi w dniu składania
oferty przepisami prawa.

7. W składowej ceny M, Wykonawca uwzględnia marżę, bilansowanie handlowe, opłaty
transakcyjne, koszt zmienności profilu, koszt zmienności grafiku, koszt grafikowania na
2020 r., 2021 r., 2022 r.
8. Na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął ceny energii
konwencjonalnej dla indeksów BASE_Y-20 (I_BASE_20), BASE_Y-21 (I_BASE_21) oraz
BASE_Y-22 (I_BASE_22) w wysokości wynoszącej odpowiednio 349,00 zł/MWh,
350,00 zł/MWh oraz 319,00 zł/MWh.
9. Na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający, przyjął cenę zakupu praw
majątkowych do świadectw pochodzenia (K_20, K_21, K_22) w wysokości wynoszącej
odpowiednio 37,56 zł/MWh, 37,67 zł/MWh oraz 37,78 zł/MWh.
10.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający przyjął wysokość podatku
akcyzowego (A) na poziomie 5,00 PLN/MWh.
11.
Wykonawca określi współczynnik korygujący dla oświetlenia ulicznego – Wo.
12.
Współczynnik Wo, określający korektę ceny energii elektrycznej dla oświetlenia
ulicznego, musi być równy lub mniejszy niż 0,94.
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13.
Współczynnik Wo należy uwzględnić w kalkulacji zamówienia dla każdego roku
dostawy energii elektrycznej zgodnie ze wzorem określonym w kalkulacji zamówienia.
14.
Współczynnik Wo będzie uwzględniany w cenie jednostkowej dla oświetlenia
ulicznego dla każdego roku dostawy zgodnie ze wzorem określonym projekcie umowy.
15.
Zlecenia zakupu produktów BASE_Y-20, BASE_Y-21, BASE_Y-22 a także zakupu praw
majątkowych składane będą przez Zamawiającego lub upoważnionego przez
Zamawiającego pełnomocnika i obejmować będą jednocześnie wszystkie podmioty
uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określone w
załączniku nr 1 do SIWZ. Każde zlecenie obejmie w całości lub w części wolumen
wszystkich podmiotów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
16.
Oświadczamy, że Zamawiający ma prawo do maksymalnie 4 zleceń (transz) zakupu
energii elektrycznej konwencjonalnej na każdy rok dostawy.
17.
Oświadczamy, że Zamawiający ma prawo do maksymalnie 1 zlecenia (transzy) zakupu
praw majątkowych dla każdego prawa majątkowego na każdy rok dostawy.
18.
Oferujemy dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
Dostawa energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej,
objętych zamówieniem publicznym, rozpocznie się zgodnie z terminami określonymi w
załączniku nr 1 do SIWZ oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania
dotychczasowych umów sprzedaży lub umów kompleksowych energii elektrycznej, a
także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i, jeżeli będzie taka
konieczność, wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych.
19.
Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w pkt 3 jest ceną faktyczną
na dzień składania oferty.
20.
Oświadczamy, że ceny jednostkowe za 1 MWh będą podlegać zmianom wyłącznie w
przypadkach określonych w umowie, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
21.
Oświadczamy, że mamy zawartą / zawrzemy * przed dniem podpisania umowy
z Zamawiającym, umowę dystrybucyjną (tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną)
z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), tj. Energa Operator S.A.
umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem OSD do punktów poboru
energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ w okresie wykonania
zamówienia.
22.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
23.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie
wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
24.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w
SIWZ.
25.
Akceptujemy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ i w przypadku wyboru
naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
4

26.
Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień składania oferty.
27.
Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przedmiot
zamówienia zamierzamy realizować bez udziału podwykonawstwa / przy udziale
podwykonawstwa * w zakresie ………………………………………………………….. Podwykonawcami
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia będą następujące firmy:
……………………………………………….
28.
Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług. *
Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. *
Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
……………. zł netto. *
29.
Oświadczamy, że wypełniliśmy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. **
30.
Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium wniesione w pieniądzu:
................................................................................................................................
31.
Oświadczamy, że jesteśmy:
- przedsiębiorstwem średnim *
- przedsiębiorstwem małym *
- przedsiębiorstwem dużym *
* niepotrzebne 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 – skreślić treść oświadczenia

............................................
(miejscowość, data)

......................................................................................
(kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy )
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