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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 
OFERTA 

 
 Dzielnicowe Biuro Finansów 

Oświaty – Śródmieście m.st. Warszawy 
ul. Smolna 10 A 

00-375 Warszawa 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
na dystrybucje i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, mieszczącej się 
przy ul. Wilczej 53w Warszawie 
 

A. Dane Wykonawcy:  

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. 
 
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………... 
………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
 
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…..……………… 
 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):……………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………… 
 
 

B. Oferowany przedmiot zamówienia: 

Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dlaSzkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, mieszczącej się przy 

ul. Wilczej 53w Warszawie 

 

C. Łączna cena ofertowa: 

1. Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączna cenę ofertową*: 

Łączna cena ofertowa: ....................... zł brutto, słownie..................................................................... zł  

 
* Łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniając wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.     
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Na cenę oferty brutto składają się następujące elementy: 

Obiekt 
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Wartość całkowita 
zł brutto 

 
kol. 6 x(kol. 2 + 

kol.3)  
x kol. 8+ kol. 7  

x (kol. 4 + kol. 5+ 
kol. 5a) 

 

1 1A 2 3 4 5 5a 6 7 8 9 

Wilcza 53            0,3676 7 107 36   

 RAZEM   

 
Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynikać z niżej przedstawionego wzoru. 

 
C = MC x (CZ + CP) x LM + [PZ x (CD + CO + O)] 

Gdzie:  

C - oznacza cenę całkowitą brutto zamówienia za dostarczone ciepło do wymienionego obiektu, 

MC -  oznacza moc cieplną zamówioną ogółem dla wymienionego obiektu 

CZ - oznacza cenę jednostkową za moc cieplną zamówioną dla wymienionego obiektu(zł/MW, za miesiąc), 

CP - oznacza stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe dla wymienionego obiektu (zł/MW, za miesiąc), 

LM -  oznacza liczbę miesięcy obowiązywania umowy dla wymienionego obiektu, 

PZ -   oznacza planowane zużycie energii cieplnej dla wymienionego obiektu, 

CD - oznacza cenę jednostkową za usługę przesyłu ciepła dostarczonego dla wymienionego obiektu (zł/GJ), 

CO -  oznacza cenę za ciepło dostarczane dla wymienionego obiektu (zł/GJ), 

O – oznacza stawkę opłaty z tytułu pozyskiwania i przedstawienia do umorzenia świadectw   efektywności 
energetycznej (zł/GJ). 

 

2. „Długość dodatkowego terminu płatności wyznaczonego przez Wykonawcę w przypadku zwłoki 
Zamawiającego w płatności wynagrodzenia za energię cieplną przekraczającej jeden miesiąc“ *: ……….dni. 

*UWAGA: 
 terminy podane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi 

w rozdziale XIII.2.2) SIWZ.  
 Oferta Wykonawcy, który zaoferuje „Długość dodatkowego terminu płatności wyznaczonego przez 

Wykonawcę w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności wynagrodzenia za energię cieplną 
przekraczającej jeden miesiąc”, krótszy niż 14 dni bądź, jeśli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty 
„Długości dodatkowego terminu płatności wyznaczonego przez Wykonawcę w przypadku zwłoki 
Zamawiającego w płatności wynagrodzenia za energię cieplną przekraczającej jeden miesiąc”, jego oferta 
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zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 
 Wydłużenie „Długości dodatkowego terminu płatności wyznaczonego przez Wykonawcęw przypadku 

zwłoki Zamawiającego w płatności wynagrodzenia za energię cieplną przekraczającej jeden miesiąc” 
(na czas dłuższy niż 30 dni), nie będzie dodatkowo punktowane, a oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów w tym kryterium. 

 „Długość dodatkowego terminu płatności wyznaczonego przez Wykonawcę w przypadku zwłoki 
Zamawiającego w płatności wynagrodzenia za energię cieplną przekraczającej jeden miesiąc " musi być 
podana w liczbie dni. 
 

3. „Długość okresu wypowiedzenia umowy w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę 
w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności wynagrodzenia za energię cieplną przekraczającej jeden 
miesiąc“*: .......... miesiące. 

*UWAGA: 
 terminy podane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi 

w rozdziale XIII.2.3) SIWZ.  
 Oferta Wykonawcy, który zaoferuje „Długość okresu wypowiedzenia umowy w przypadku 

jednostronnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności 
wynagrodzenia za energię przekraczającej jeden miesiąc”, krótszy niż 1 miesiąc bądź, jeśli Wykonawca nie 
wskaże w Formularzu oferty „Długości okresu wypowiedzenia umowy w przypadku jednostronnego 
rozwiązania umowy przez Wykonawcę w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności wynagrodzenia za 
energię przekraczającej jeden miesiąc”, jego oferta zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie 
odpowiada treści SIWZ. 

 Wydłużenie „Długości okresu wypowiedzenia umowy w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy 
przez Wykonawcę w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności wynagrodzenia za energię cieplną 
przekraczającej jeden miesiąc” (na czas dłuższy niż 3 miesiące), nie będzie dodatkowo punktowane, 
a oferta otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium. 

 „Długość okresu wypowiedzenia umowy w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy przez 
Wykonawcę w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności wynagrodzenia za energię cieplną 
przekraczającej jeden miesiąc " musi być podana w liczbie miesięcy. 

 
D. Oświadczenia: 

1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SIWZ oraz we wzorze umowy, 

2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

3. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte, 

4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 

dniem), zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 Pzp, 

5. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 

* Wykonawca skreśla treść oświadczenia w przypadku gdy 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 

E. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia: 

1. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Nie zawarcie przez nas umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego należy traktować jako 

uchylenie się od zawarcia umowy, 
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2. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

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

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

F. Podwykonawcy: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome, należy podać 

również dane proponowanych podwykonawców): 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

G. Spis treści: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oferta została złożona na …………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 
 

……………………………………………………….. 
pieczęć Wykonawcy 

 
 
 

……………………………………………………………… 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 


