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Część VI SIWZ – Wzory formularzy 

Spis formularzy 

1 Oferta 

2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom oraz 
nazwa i firma podwykonawcy. 

3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie 

4 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, świadczeń okresowych lub ciągłych 

5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w postępowanie 
o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym 
IX Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego 
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 (miejscowość, data) 

Oferta 

Nawiązując do ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na zadanie pn. 

„Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska 

Opolskiego”, (nr ref. ZP.271.1.6.2020) składam poniższą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami.  

1) Dane Wykonawcy/Wykonawcy, reprezentującego występujących wspólnie Wykonawców(*)  

Nazwa  

Adres  

Województwo  

Adres korespondencyjny  

Imię, nazwisko i funkcja osoby 
(osób) reprezentującej 
Wykonawcę, która przystąpi 
do podpisania umowy: 

 

Adres poczty elektronicznej  

Adres strony internetowej  

Numer telefonu  

REGON  

NIP  

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą  
  Tak 

  Nie 

Uwaga! 
Zgodnie z art. 2 załącznika I do rozporządzenia 364/2004: „Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się 
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

(*) – proszę niepotrzebne skreślić 
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2) Oferowane ceny jednostkowe 

Lp. Rodzaj taryfy Cena jednostkowa 
netto brutto 

1 

Taryfa B11 (jednostrefowa) 

Cena dostawy energii elektrycznej [zł/MWh]   

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c]   

2 

Taryfa B21 (jednostrefowa) 

Cena dostawy energii elektrycznej [zł/MWh]   

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c]   

3 

Taryfa B22 (dwustrefowa) 

Cena dostawy energii elektrycznej w I strefie czasowej (szczyt) 
[zł/MWh] 

  

Cena dostawy energii elektrycznej w II strefie czasowej 
(pozaszczyt)  [zł/MWh] 

  

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c] 
  

4 

Taryfa B23 (trójstrefowa) 

Cena dostawy energii elektrycznej w pierwszej I czasowej (szczyt 
przedpołudniowy) [zł/MWh] 

  

Cena dostawy energii elektrycznej w II strefie czasowej (szczyt 
popołudniowy) [zł/MWh] 

  

Cena dostawy energii elektrycznej w III strefie czasowej (pozostałe 
godziny doby) [zł/MWh] 

  

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c] 
  

5 

Taryfy C11 (jednostrefowa) 

Cena dostawy energii elektrycznej [zł/MWh] 
  

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c]; 
  

6 

Taryfy C12a (dwustrefowa) 

Cena dostawy energii elektrycznej w I strefie czasowej (szczyt) 
[zł/MWh] 

  

Cena energii elektrycznej w II strefie czasowej (pozaszczyt) 
[zł/MWh] 

  

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c]   
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Lp. Rodzaj taryfy 
Cena jednostkowa 

netto brutto 

7 

Taryfy C12b (dwustrefowa) 

Cena dostawy energii elektrycznej w I strefie czasowej (dzień) 
[zł/MWh] 

  

Cena energii elektrycznej w II strefie czasowej (noc) [zł/MWh] 
  

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c]; 
  

8 

Taryfy C21 (jednostrefowa) 

Cena dostawy energii elektrycznej [zł/MWh] 
  

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c] 
  

9 

Taryfy C22a (dwustrefowa) 

Cena dostawy energii elektrycznej w I strefie czasowej (szczyt) 
[zł/MWh] 

  

Cena energii elektrycznej w II strefie czasowej (pozaszczyt) 
[zł/MWh] 

  

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c] 
  

10 

Taryfy C22b (dwustrefowa) 

Cena dostawy energii elektrycznej w I strefie czasowej (dzień) 
[zł/MWh] 

  

Cena energii elektrycznej w II strefie czasowej (noc) [zł/MWh] 
  

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c]; 
  

11 

Taryfy G11 (jednostrefowa) 

Cena dostawy energii elektrycznej [zł/MWh] 
  

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c] 
  

12 

Taryfy G12 (dwustrefowa): 

Cena dostawy energii elektrycznej w pierwszej strefie czasowej 
(dzień) [zł/MWh] 

  

Cena energii elektrycznej w II strefie czasowej (noc) [zł/MWh] 
  

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c] 
  

13 

Taryfy G12g (dwustrefowa): 

Cena dostawy energii elektrycznej w I strefie czasowej (dzień) 
[zł/MWh] 

  

Cena energii elektrycznej w II strefie czasowej (noc) [zł/MWh] 
  

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c] 
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Lp. Rodzaj taryfy 
Cena jednostkowa 

netto brutto 

14 

Taryfy O11 (D11) (jednostrefowa) 

Cena dostawy energii elektrycznej [zł/MWh] 
  

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c] 
  

15 

Taryfy O12(dwustrefowa): 

Cena dostawy energii elektrycznej w I strefie czasowej (dzień) 
[zł/MWh] 

  

Cena energii elektrycznej w II strefie czasowej (noc) [zł/MWh] 
  

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c]; 
  

16 

Taryfy R: 

Cena dostawy energii elektrycznej [zł/MWh] 
  

Miesięczna opłata handlowa [zł/m-c]; 
  

3) adres skrzynki ePUAP 

 

4) Oferowany czas realizacji zadania. 

Oświadczam, że całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w czasie określonym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

5) Oświadczenia 

Oświadczam, że jestem związany ofertą na okres 60 dni, licząc od ostatecznego terminu złożenia oferty. 

6) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

7) Do oferty załączono następujące dokumenty: 

wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom oraz nazwa i firma podwykonawcy   

oryginał dokumentu ustanawiającego upoważnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania wykonawcy   

oryginał dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu występujących wspólnie wykonawców albo 
do reprezentowania i zawarcia umowy  

oraz następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa i niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania:  

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  

oraz dodatkowo: 

Informacja, o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dotycząca tzw. mechanizmu odwróconego (odwrotnego) obciążenia 
podatkiem VAT  
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Nazwa zamówienia: 
„Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej Związku 
Gmin Śląska Opolskiego” 

Wykonawca: 

   

  
Miejscowość, data 

(pełna nazwa/firma i adres) 
  

reprezentowany przez:  
  

 
  

 
  

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)   

Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć 
innym podmiotom oraz nazwa i firma podwykonawcy. 

L.p. Zakres 
Nazwa i adres 

podwykonawcy 

Wartość lub procentowa 
część zamówienia, jaka 

zostanie powierzona 
podwykonawcy 

lub podwykonawcom 

1    

2    

3    

(*) – proszę niepotrzebne skreślić 
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Wykonawca: 

   

  
Miejscowość, data 

(pełna nazwa/firma i adres) 
  

reprezentowany przez:  
  

 
  

 
  

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)   

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie 

My niżej podpisani, występujący wspólnie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na wykonanie 
zadania p/n: ”Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej Związku Gmin 
Śląska Opolskiego” ustanawiamy : 

 
 
 

Firma i adres Wykonawcy reprezentującego występujących wspólnie Wykonawców 

jako pełnomocnika (Partnera Wiodącego) do reprezentowania Nas w postępowaniu/reprezentowania Nas 
w postępowaniu i do podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia(*) 

Jednocześnie oświadczamy, że zgodnie z przepisem art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych ponosimy 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

1 
  

2 
  

3 
  

Lp. Nazwa Wykonawcy Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(*) niepotrzebne proszę skreślić  
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Nazwa zamówienia: „Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego” 

Wykonawca: 

   

(pełna nazwa/firma i adres)  
Miejscowość, data 

reprezentowany przez:  
  

 
  

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)   

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, świadczeń okresowych lub ciągłych 

Nazwa i adres wykonawcy, który był wykonawcą poniżej 
wyszczególnionych robót budowlanych 

 

 

L.p. 
Nazwa i szczegółowy opis zadania (w tym informacja o ilości punktów PPE, 

ilości energii i długości obowiązywania) 
Wartość zadania  

(brutto) [zł] 
Data wykonania  

(termin zakończenia) 
Odbiorca usługi 

Referencje – 
nr strona 

1 2 3 4 5 6 

1       

2       

Do dokumentu załączono opinie potwierdzające należyte wykonanie wskazanych zadań. 
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Nazwa zamówienia: 
„Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej Związku 
Gmin Śląska Opolskiego” 

Wykonawca: 

   

  
Miejscowość, data 

(pełna nazwa/firma i adres) 
  

reprezentowany przez:  
  

 
  

 
  

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)   

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Sprzedaż 
energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej Związku 

Gmin Śląska Opolskiego” 

Na podstawie art. 24 ust. 11, w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, niniejszym 

oświadczam, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, że 

 nie należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP  

 

 
przynależę (-my) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP, 
do której należą również następujący wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty: 
(należy wskazać co najmniej nazwę i adres siedziby wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)  

1  

2  

3  

W załączeniu dowody, że powiazania z wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji 
w postepowaniu o przedmiotowe zamówienie 

 
 
 

   

(miejscowość, data)  Osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy 

 


