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Załącznik nr 2 do SIWZ  

FORMULARZ „Oferta” 

 

Zamawiający: 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 

ul. Elektryczna 5 

07-401 Ostrołęka 

 

w imieniu którego Postępowanie prowadzi: 

ENERGA OZE S.A. 

al. Grunwaldzka 472 

80-309 Gdańsk 

 

Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia „Dostawa wody amoniakalnej 24 % do 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w latach 2020 – 2021” (znak sprawy: ZP/EEO/146/2019/DK), my niżej 

podpisani: 

Wykonawca 1  

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

adres ul. ..…………................................................................................................................................... 

kod……………………………………….. miasto…………………………… kraj ………….…………….......  

nr telefonów .................................................. nr faksu ........................................................................... 

NIP ..................................................................., REGON........................................................................... 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami Postępowania oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

prawidłowego przygotowania oferty. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4. OŚWIADCZAMY, że przed złożeniem niniejszej oferty zweryfikowaliśmy komplet dokumentacji 

składający się z SIWZ wraz z załącznikami, skalkulowaliśmy ofertę uwzględniając wszelkie roboty, 

materiały i sprzęt konieczne do prawidłowego wykonania zadania w pełnym zakresie. 

                                                 
1 w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany 

podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 
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5. OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu Zamówienia (8.000 ton wody amoniakalnej 24%) za 

łączną cenę: 

....................PLN  netto  (słownie: .....................................), 

....................PLN  VAT ...%  (słownie: .....................................), 

....................PLN  brutto  (słownie: .....................................), 

gdzie: 

cena jednostkowa (1 tona wody amoniakalnej) wynosi: 

....................PLN  netto  (słownie: .....................................), 

....................PLN  VAT ...%  (słownie: .....................................), 

....................PLN  brutto  (słownie: .....................................), 

Uwaga: Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w punkcie 5 ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie zakresie tymi przepisami.  

W związku z powyższym, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

Oświadczam (-y), że wybór mojej/naszej oferty: będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie 

……………………………………… (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego), o wartości 

………………………………………zł netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty 

podatku)/nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług.2 

6. OFERUJEMY dostawę określonej partii zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania 

zlecenia. 

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ świadczyć dostawy w okresie 01 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r. lub do 

wyczerpania dostawy w ilości przewidzianej w Zamówieniu, tj. 8.000 ton. 

8. OŚWIADCZAMY, że oferowana przez nas woda amoniakalna 24% spełnia następujące parametry: 

zawartość amoniaku (NH3) w zakresie 23,1-24,9 % (m/m); sucha pozostałość ≤0,01 % (m/m). 

9. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, do dostarczenia najpóźniej w dniu zawarcia Umowy karty charakterystyki 

oferowanej wody oraz jej specyfikację techniczną. 

10. OŚWIADCZAMY, że oferowana woda amoniakalna 24% (lub amoniak) jest zarejestrowania w 

Europejskiej Agencji Chemikaliów (zgodnie z wymaganiami REACH).. 

11. OŚWIADCZAMY, iż wadium w wysokości ………………. wnieśliśmy w dniu …………… w formie 

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

                                                 
2 Niepotrzebne skreślić 
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12. WADIUM wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek bankowy nr 

……………………………….. prowadzony w banku ……………… / w przypadku wniesienia wadium w 

innej formie na adres ………………...……………………………………..……...…..* 

13. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale podwykonawców 3, którzy będą wykonywać 

następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu Zamówienia: 

a. ……………………………………………………………… (nazwa (firma) podwykonawcy) 

……………………………………………………………… (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca), 

b. ……………………………………………………………… (nazwa (firma) podwykonawcy) 

           …………………………………………………… (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca),. 

14. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od terminu składania ofert. 

15. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego Postępowania należy kierować na adres: 

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

email …………………………………………………………. 

16. O OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest: ................................................... 

……………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, e-mail, telefon) 

17. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub 

wskazałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.5 

18. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy komplet nw. dokumentów: 

a. ………………………………………………….., 

b. ………………………………………………….., 

c. ………………………………………………….., 

d. ………………………………………………….., 

e. ………………………………………………….., 

 

                                                 
3 Niepotrzebne skreślić 

4 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).  

 
5 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 (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie). 


