
/Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego DPS.ZP-271-2-4/21/

 ……………………………………………………………...
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ  OFERTOWY

Nabywca: 
Powiat Limanowski, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa, NIP: 737-22-06-836;

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna 
http:/www.dpsmszanadolna.pl
tel. .18/33 10 154., faks 18/33 10 154
e-mail: d  ps@mszana.com.pl  

DANE WYKONAWCY

Nazwa i adres 

wykonawcy: ...............................................................................................................................

tel...........................................,fax:.........................................., e-mail:  ……………..…......................... ,

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

W  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe  nr  DPS.ZP-271-2-4/21 z  dnia  20.05.2021r.,  którego
przedmiotem  jest: „Kompleksowa  dostawa  gazu  ziemnego  wysokometanowego  (grupa  E)
obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb  Domu Pomocy Społecznej w Mszanie
Dolnej”

1.  Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  za  cenę  brutto  (w  tym  podatek  VAT  zgodnie
z obowiązującymi przepisami) 

Cena  brutto  za  całość  zamówienia  (270  000  kWh)  wynosi:  .................................………...........
słownie .......................………………………………………………………………………..……………........

w tym:

• Cena brutto Gazu ziemnego kWh za całość zamówienia : ....…………………………………..

słownie: ………………………………………………………………………………………………………

     (Cena jednostkowa brutto gazu ziemnego za kWh: ……………………………….………..………)

• Cena za abonament brutto za całość zamówienia…………………………………..................

słownie:…………………………………………………………………………………………………..…. 

     (Cena jednostkowa brutto abonamentu za m-c: ……………………………………………………)

• Cena dystrybucyjna stała brutto za całość zamówienia………………………………………..

słownie: ……………………………………………………………………………………………………..

     (Cena jednostkowa brutto dystrybucyjna stała za kWh …………………………………………….)

• Cena dystrybucyjna zmienna brutto ……………………………….............................………... 

słownie: …………………………………………………………………………………………………….

      (Cena jednostkowa brutto dystrybucyjna zmienna za m-c: ……………….……………………..)

mailto:dps@mszana.com.pl
mailto:dps@mszana.com.pl


2.  Oświadczam, że na czas realizacji zamówienia posiadamy zawartą umowę o świadczenie usług
dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie objętym
zamówieniem.
3.  Oświadczam(-y),  że  cena  brutto  podana  w  ofercie  uwzględnia  wszystkie  koszty  wykonania
zamówienia.
4.  Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, przyjmujemy warunki w nim
zawarte  i  nie  wnosimy  do  niego  zastrzeżeń,  uzyskaliśmy  konieczne  informacje  potrzebne  do
przygotowania oferty.
5.  Oświadczam/y,  że  cena  podana  w  pkt.1  zawiera  wszelkie  koszty  związane  z  wykonaniem
zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.
6.  Oświadczam/y,  że  w przypadku  powierzenia  nam realizacji  zamówienia  przedmiot  zamówienia
zostanie zrealizowany w terminie określonym w rozdziale V zapytania ofertowego.
7.  Oświadczam/y, że dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy (zawierającej
postanowienia umowy sprzedaży i umowy dystrybucji) będą wykonywane na warunkach określonych
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716 ze zm.) i
przepisów  wykonawczych  do  ustawy  oraz  zgodnie  z  Taryfą  na  świadczenie  przez  OSD  usług
dystrybucji.
8.  Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy w niniejszym postępowaniu,
akceptujemy go i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
9.  Wyrażam(-y)  zgodę  na  sposób  i  termin  zapłaty  wynagrodzenia:  na  podstawie  faktury  VAT,
przelewem  na  konto  wskazane  przez  Wykonawcę,  w  terminie  14  dni  od  doręczenia  prawidłowo
wystawionej faktury Zamawiającemu.
10. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
11. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym jest:

…..………………………….…………………….…………………..
tel. ………..……………………. Fax: ……………………………..
e-mail: ………………………………………………………….……

12.  Załącznikami do oferty są:
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………

Jestem świadomy,  że  na podstawie  ustawy  z  dnia  6  czerwca  1997r.  Kodeks  Karny  (Dz.U.  2020
poz.1444) art. 297, § 1 (kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego,
przedkłada  podrobiony,  przerobiony,  poświadczający  nieprawdę  albo  nierzetelny  dokument  albo
nierzetelne,  pisemne  oświadczenie  dotyczące  okoliczności  o  istotnym  znaczeniu  dla  uzyskania
wymienionego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)

…………………………………            …………………………….……………………………
(miejscowość, data )                      (podpis(-y), ew. pieczęć imienna, osoby/osób

        upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)
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