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............................................. 
    (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 
FORMULARZ OFERTY                                                                                           

 
 

Zamawiający:   Akademia Pomorska 
 ul. Arciszewskiego 22a 
 76-200 Słupsk 
 
 

Wykonawca: ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 nr fax: …………………………………………………………… 

 e-mail: …………………………………………………………… 

 reprezentowany przez: 

 …………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
                                  
 Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na kompleksową dostawę gazu ziemnego przedkładamy 
niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi  
w zaproszeniu do składania ofert. 

 
  Niniejszym składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do składania 

ofert za cenę:  

1. dla Taryfy W-1 
          

 netto: ...................... zł/kWh (słownie netto…………………………………………………………………zł/kWh) 
 
2. dla Taryfy W-2 

 
 netto: ...................... zł/kWh (słownie netto…………………………………………………………...……. zł/kWh) 
 

3. dla Taryfy W-3 
 

 netto: ...................... zł/kWh (słownie netto…………………………………………………………………zł/kWh) 
 
4. dla Taryfy W-4 

 
 netto: ...................... zł/kWh (słownie netto…………………………………………………………………zł/kWh) 
 
5. dla Taryfy W-5 

 
 netto: ...................... zł/kWh (słownie netto………………………………………………………………… zł/kWh) 
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Cena za abonament: 

1. dla W-1.1 
          

 netto: ...................... zł/msc (słownie netto……………………………………………………………………zł/msc) 
 

2. dla W-2.1 
 

 netto: ...................... zł/msc (słownie netto…………………………………………………………………... zł/msc) 
 

3. dla W-3.6 
 

 netto: ...................... zł/msc (słownie netto……………………………………………………………………zł/msc) 
 

4. dla W-5.1 
 

 netto: ...................... zł/msc (słownie netto……………………………………………………………………zł/msc) 
 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. Zapoznaliśmy się  z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia wskazanymi w zaproszeniu do składania ofert i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń. 

2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia. 

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonywać w wymaganym terminie, zgodnie ze wszystkimi warunkami 

zawartymi w zaproszeniu do składania ofert. 

5. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru normami oraz przepisami prawa. 

6. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,  

w szczególności koszty dostawy i dystrybucji, bilansowania, białych certyfikatów, podatek VAT i in. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do składania ofert. 

8. Akceptujemy istotne postanowienia umowy wskazane w zaproszeniu do składania ofert. 

9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych  

w zaproszeniu do składania ofert, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczam, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził1 do powstania obowiązku podatkowego  

u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  

W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty 

podatku:  

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

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

……………………………………………………………………………… 

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy 

podatku od towarów i usług. 
 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

[Z-1] …………………………………………. 

[Z-2] ................................................................. 

[Z-3] ................................................................. 

[Z-4] ................................................................. 

[Z-5] ................................................................. 

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem. 
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.........................., dnia ..........................                                                                              ................................................ 
      (miejscowość)                                                                                                                                                          (podpis i pieczątka uprawomocnionego 
                                                                                                                                                                                                 przedstawiciela Wykonawcy) 


