
 

 

Załącznik nr 1 

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

         pieczęć Wykonawcy 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 

Oddział Regionalny w Białymstoku   

ul. Legionowa 18  

15-099 Białystok 

       

FORMULARZ OFERTY 

na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do  

PT KRUS w Łomży  

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy. 

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

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

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

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

NIP: ..................................................................................................................................           

REGON.............................................................................................................................  

 Nr rachunku bankowego .................................................................................................. 

 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:   

 

1 2 3 4 5 

Opis J.M. Cena netto 

jednostkowa 

Średnie zużycie/moc Wartość netto 

miesięczna 

(kolumna 3x4) 

Opłata za energię 

czynną 

kWh  Średnie miesięczne 

zużycie 3000 kWh 

 

Opłata kogeneracyjna MWh  Średnie miesięczne 

zużycie 3000 kWh 

 

Opłata stała 

staw.sieciowej  

kW  Wielkości mocy 40 

kW 

 

Opłata jakościowa 

opł. sys.  

kWh  Średnie miesięczne 

zużycie 3000 kWh 

 

Opłata sieciowa 

zmienna 

kWh  Średnie miesięczne 

zużycie 3000 kWh 

 

Opłata handlowa Szt.    

Opłata 

abonamentowa 

Szt.    

Opłata przejściowa  kW  Wielkości mocy 40 

kW 

 

RAZEM     

 



 

 

 

RAZEM za 48 miesięcy: 

 

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 

 

......................zł netto (miesięczna wartość netto) x 48 miesięcy = ......................... zł netto 

 

 a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości .......... %  za cenę brutto:...................zł  

 

(słownie:...............................................................................................................................)   

 

3. Oświadczam, iż zapoznałem  się z opisem przedmiotu zamówienia, wymogami 

Zamawiającego  i   nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

4. Oświadczam, iż na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie  danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

(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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej 

RODO, wypełniliśmy obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z realizacją praw 

osób fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym  postępowaniu 

5. Załącznikiem do niniejszego formularza oferty stanowiącym integralną część oferty są 

podpisane (poprzez parafkę) „Istotne dla stron postanowienia umowy” . 

   

 

 

Miejscowość ............................, dnia ....................................     roku. 

 

 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


