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AK. ZP.241/4/2012       Załącznik nr 2 do SIWZ 

O F E R T A 
 

Wykonawca: (nazwa,  adres, nr telefonu i faksu):  
 
................................................................................................................... 
 
................................................................................................................... 
  (w przypadku podmiotów występujących wspólnie,  należy wymienić wszystkie podmioty) 
 
Dane  pełnomocnika (wymagane w przypadku podmiotów występujących wspólnie) 
 
.................................................................................................................... 
                   
.................................................................................................................... 

(nazwa, adres, nr telefonu i  faksu) 
 
 
Zamawiający:  
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga  
w Kielcach 
25-369 Kielce,  
ul. Żeromskiego 12 

 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na:  

 
Kompleksową dostawę energii elektrycznej do budynku Międzynarodowego Centrum 

Kultur   w Kielcach - siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga  
przy ul. Żeromskiego 12  

 
oświadczam/y, że: 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia i załącznikami do SIWZ za całkowitą cenę brutto (wraz z podatkiem 

VAT)  

w kwocie .............................. zł (słownie: ……………………............................................. 

.................................................................................................................................. złotych),  

która wynika z załączonego do oferty ZESTAWIENIA CENOWEGO (według  

Załącznika Nr 2a do SIWZ). 

2.  Posiadamy aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz umowę  
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji na obszarze, 
na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej. 

 
3. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),  oświadczam/y, że: 
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zamierzamy  powierzyć  do  wykonania podwykonawcom następujące części 
zamówienia *   

 

Lp. Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę 

 
 

 

 
 

 

*   o ile dotyczy 

 
UWAGA!! 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższej tabeli, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza 
wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców. 

 
4. Spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu. 
 
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 
 
6. Zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 
 
7. Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) zostały przez nas zaakceptowane  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zawierającej 
zapisy tych postanowień, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 

adres: 
 ................................................................................................................................................ 

        tel…………………..…………………. faks……………..……………………………..... 
 
9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

10. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera .............. kolejno ponumerowanych stron. 
 
 
 
 

 

  ................................................................................                                                                ................................................................................. 
                                Miejscowość, data                                                                        podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  

                                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy 


