
sygn. postępowania: ZZ-2380-43/20

załącznik nr 1.1 do siwz 

....................................................
pieczęć Wykonawcy

OFERTA CENOWA NA CZĘŚĆ I, II i IV

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu wysokometanowego typu E, 

gazu zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021

1. Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców*:

1) pełna nazwa: ........................................................................................................

2) adres: ............................................................................................................................................................

3) nr telefonu: ...................................................................................................................................................

4) nr faksu: .......................................................................................................................................................

5) adres mailowy: .............................................................................................................................................

6) nr konta, na które dokonywany będzie zwrot wadium: ...............................................................................

7) NIP ................................................................ REGON ...............................................................................

*  w  przypadku  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  należy  podać  nazwy  wszystkich
Wykonawców  (dotyczy  konsorcjum,  spółki  cywilnej  itp.),  natomiast  dane  adresowe  dla  lidera  konsorcjum  lub
pełnomocnika spółki cywilnej.

8) Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem1 ?

[ ] Tak [ ] Nie *

* zaznaczyć odpowiednio znakiem „X”. W przypadku nie zaznaczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie jest małym
lub średnim przedsiębiorstwem

2. Ja/my niżej podpisani oświadczam/y, że:

1)  zobowiązuję/my  się  zrealizować  przedmiot  zamówienia  określony w siwz  i  na  warunkach  płatności

określonych w siwz :

1 1 - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U.  L  124  z  20.5.2003,  s.  36).  Te  informacje  są  wymagane  wyłącznie  do  celów  statystycznych.   Mikroprzedsiębiorstwo:
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które  zatrudnia  mniej niż  50 osób i  którego roczny obrót  lub roczna suma bilansowa  nie
przekracza 10 milionów EUR.
Średnie  przedsiębiorstwa:  przedsiębiorstwa,  które  nie  są  mikroprzedsiębiorstwami  ani  małymi  przedsiębiorstwami i  które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EUR.
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- Cześć 1 –   28 punktów odbioru gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)

za łączną cenę : ............................................... zł brutto*(załącznik nr 6 do siwz)

termin płatności faktur od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego wynosi …..   dni**

- Cześć 2 –  4 punkty odbioru gazu ziemnego zaazotowanego ( podgrupa Ls)

za łączną cenę : ............................................... zł brutto*(załącznik nr 6 do siwz)

termin płatności faktur od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego wynosi …..   dni**

- Cześć 4 –  1 punkt odbioru gazu ziemnego wysokometanowego (grupy HD)

za łączną cenę : ............................................... zł brutto*(załącznik nr 6 do siwz)

termin płatności faktur od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego wynosi …..   dni**

*  cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku Wykonawcy zagranicznego

należy wpisać kwotę netto. W  formularzu kalkulacji cenowej należy  podać ceny jednostkowe  1 kWh  w danej

taryfie z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. Pozostałe wartości powinny być podane z dokładnością do 2

miejsc po przecinku.  W kryterium (C) ilość uzyskanych punktów to  suma uzyskanych punktów cząstkowych w

każdej taryfie.

**  Zamawiający  nie  dopuszcza  terminu  płatności  faktur  poniżej  14  dni.  W  przypadku  wpisania  przez

Wykonawcę  terminu  płatności  faktur  poniżej  14  dni,  Zamawiający  odrzuci  ofertę  jako  niezgodną  z siwz.

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę terminu płatności faktur Zamawiający przyjmie termin płatności

14 dni i nie przyzna punktów w tym kryterium. W przypadku wpisania terminu płatności faktur powyżej 30 dni.

Wykonawca  otrzyma  39 pkt.  w  tym   kryterium,  ale  do  umowy  zostanie  wpisany  zaproponowany  przez

Wykonawcę w ofercie termin płatności.

4)  zamierzamy  powierzyć  podwykonawcy/podwykonawcom  wykonanie  następujących  części  zamówienia

…................................................................................................................................………

………………………………………………………………………………………………………………………….

(w przypadku  przewidywania  udziału  podwykonawcy  Wykonawca  powinien  również  wypełnić  Oświadczenie

Wykonawcy o braku wykluczenia - załącznik nr 2 w punktach dotyczących podwykonawców,  o ile Wykonawca

ustalił dane podwykonawcy),

5) wykonam/my przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

6)  zapoznałem/zapoznaliśmy  się  z  treścią  i  warunkami  siwz  wraz  z  załącznikami  oraz  wszystkimi

modyfikacjami  i  nie  wnoszę/simy  zastrzeżeń,  przyjmując  warunki  w  nich  zawarte  oraz  zdobyłem/liśmy

konieczne informacje do przygotowania oferty;

7)  akceptuję/my  wzór  umowy  (załącznik  nr  8  do  siwz)  i  w  przypadku  wybrania  mojej/naszej  oferty

zobowiązuje/my się do podpisania umowy na warunkach zawartych w siwz, w miejscu i terminie wskazanym

przez Zamawiającego;
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8) oświadczam/my, że jestem/jesteśmy związany/ni niniejszą ofertą przez czas wskazany w rozdziale IX siwz;

9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

10) cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

oferta została złożona na ......  zapisanych, trwale spiętych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr

……

11) oświadczam/my, że oferta  nie zawiera/zawiera (niewłaściwe skreślić) informacji  stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w

następujących dokumentach: ………………………………………………………….

................................, dn. ..............................
                                                                                                    

....................................................................................................
                                                                                        czytelny/e (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji

  wykonawcy) albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

______________________________

1)  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).
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