
ZAŁĄCZNIK NR 1 
……………………………………………………     

(pieczątka adresowa Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY 

My, niżej podpisani: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

NIP:………………………………………………. Regon:……………………………………........ 

Nr telefonu:………………………………..……. 

Email:……………………………………………. 

Nr faksu:……………………………………….. 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zakupu gazu ziemnego dla obiektów 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie  Sp. z o.o. na okres od dnia 01.01.2017r. 

do 31.12.2017r. składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie 

warunki zawarte w zapytaniu ofertowym 

 

TABELA 1 – Taryfa Wxx wg poniższej wskazanych cen jednostkowych 

Taryfa Opis 
Ilość 

szacunkowa 
(kWh) 

Jednostka 
cenowa netto 

(zł) 

Wartość netto 
(zł) 

Stawka Vat 
Wartość 
brutto 

 

1 2 3 4 5(3x4) 6 
7(5+podatek 

VAT) 

W-3.6 

Gaz ziemny 
wysokometanowy grupy E 
(kWh)  

214286      

Opłata abonamentowa 
zł/m-c 

12 miesięcy x 3 
punkty poboru     

Opłata dystrybucyjna stała 
zł/(/kWh/h) 

12 miesięcy x 3 
punkty poboru     

Oplata dystrybucyjna 
zmienna zł/kWh 

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

W-4.0 

Gaz ziemny 
wysokometanowy grupy E 
(kWh)  

805313     

Opłata abonamentowa 
zł/m-c 

12 miesięcy x 3 
punkty poboru     

Opłata dystrybucyjna stała 
zł/(/kWh/h) 

12 miesięcy x 3 
punkty poboru     

Oplata dystrybucyjna 
zmienna zł/kWh 

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



W-5.1 

Gaz ziemny 
wysokometanowy grupy E 
(kWh)  

4596065     

Opłata abonamentowa 
zł/m-c 

12 miesięcy x 7 
punktów poboru     

Opłata dystrybucyjna stała 
zł/(/kWh/h) 

……………. 
kWh/h 

    

Moc umowna kWh/h 
2446kW dla 7 

punktów poboru*     

Ilość godzin 
rozliczeniowych (h) (12 m-
cy tj. 365 dni x 24) 

8760h     

Oplata dystrybucyjna 
zmienna zł/kWh 

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

 

1. Wykonanie zamówienia odbędzie się w terminie zgodnym z zapytaniem ofertowym tj. 

od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

2. Cena oferty (z podatkiem VAT) podane w Tabelach jest wartością faktyczną na dzień 

składania oferty. 

3. Oświadczamy, że zmiana ceny jednostkowej za kWh netto może nastąpić tylko w 

przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu ziemnego podatkiem akcyzowym 

oraz podatkiem VAT.. 

4. Zapoznaliśmy się ze Zapytaniem Ofertowym i nie mamy do niego żadnych 

zastrzeżeń, a także pozyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania 

oferty. 

5. Oferowany powyżej przedmiot zamówienia spełnia wszystkie potrzebne wymogi 

określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

6. Moc umowna dla punktów poboru w taryfie W-5.1: 

 Wrzesińska kotłownia K-101 – 252kW 

 Tysiąclecia 8B (Pobiedziska) kotłownia K-121 – 494kW 

 Zawiła 1 (Pobiedziska) kotłownia K-149 – 274kW 

 Witkowska 26 kotłownia K-157 – 384kW 

 Czarnieckiego 7 kotłownia K-166 – 274kW 

 Cymsa 14 kotłownia K-167 – 274kW 

 Poznańska 15 kotłownia K-182 – 494kW 

 

 

 
 ………………………………....................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. 
                                         (miejscowość, data)                                                       Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 


