PR.271.14.2015.ZP-4

Węgliniec 29.09.2015r.

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby
Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż
zmodyfikowana została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym
zakresie.:
1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale XVI pkt 3 dodaje się
podpunkt e) o brzmienie „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej
możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz
wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”.
2. W załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - projekt umowy- w § 9
ust. 3 dodaje podpunkt e) o brzmienie „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy
taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ
oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”
3. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale XVII. Informacje
administracyjne dodaje się załącznik nr 8 , który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
modyfikacji
4. Zmienia się załącznik nr 2 – Formularz oferty - do specyfikacji istotnych warunków który
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej modyfikacji
Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do modyfikacji

Wolumen oraz struktura zużycia energii elektrycznej w układzie rocznym
Ilość ppe
Taryfa

Strefa

Planowane roczne zużycie
energii elektrycznej
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Załącznik nr 2 do modyfikacji
Załącznik nr 2 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.14.2015.ZP
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/*

FORMULARZ OFERTY
Ja,
niżej
podpisany/my,
podpisani*……………………………………………………………..………………….

niżej

działając w imieniu i na rzecz
:…………………………………………………………………………………………..
NIP*……………………………………..REGON*
………………………………………………..
Tel……………………………………… Fax…………………………………………email………….……..
w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego oferuję realizację zamówienia na wykonanie zadania pn. „Zakup
energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych ”
(znak sprawy PR.271.14.2015.ZP), za następującą cenę:
Cena netto ______________ + (VAT ___________%) = cena brutto ___________zł (słownie:
_______________)
Na powyższą kwotę składa się:
Taryfa

Ilość energii
(MWh)

Cena
jednostkowa
netto (zł
/MWh)

Wartość
oferty netto
(zł)

Wartość
oferty brutto
(zł) do dwóch
miejsc po
przecinku

Podatek VAT
(%)

C12b dzienna

135

C12b nocna

300

C11

140

C12 a
szczytowa

25

C12 a
32
pozaszczytowa

Termin płatności ____________________________
1. Termin realizacja zamówienia – 01.01.2016r – 31.12.2016r.
2. Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty i opłaty wykonania
zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania oferty.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert.
5. Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy
akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy**

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik

