numer postępowania: DZP.260.27.2022
Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTY
1.
Nazwa Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy (adres)......................................................................................................
NIP ...............................................................................................................................................
REGON .........................................................................................................................................
Numer telefonu ...........................................................................................................................
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………...………..….
2.

Nazwa Zamawiającego:

Instytut Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
działający w imieniu i na rzecz zamawiających - członków Grupy Zakupowej:
Nazwa: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
Adres: 31-343 Kraków, ul. Smętna 12
Nazwa: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej
Akademii Nauk
Adres: 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 8
Nazwa: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Adres: 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
Nazwa: Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk
Adres: 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 21

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. dostawa energii elektrycznej dla IFJ
PAN, IF PAN, IKiFP PAN, ISEZ PAN, IFR PAN w Krakowie, składamy niniejszą ofertę.
3.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji
Warunków Zamówienia za cenę:
Wartość netto: ……………………………………………………………………………………………………………zł
Podatek VAT: ………………………………………………………………………………………zł
Wartość brutto: ……………………………………………………………………………………………..….…......zł
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4.

5.

Cenę oferty w pkt 3 powyżej stanowi iloczyn ceny jednostkowej dla 2023 r. zawartej w
pkt 5 Formularza oferty oraz wielkości zużycia energii elektrycznej dla 2023 r.
wyrażonej w MWh (dla wszystkich członków Grupy Zakupowej), ujętej w Załączniku nr
1 do SWZ.
Ceny jednostkowe energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ:

Cena jednostkowa za energię elektryczną na okres dostaw energii, tj. od dnia wskazanego dla poszczególnych
zamawiających - członków Grupy Zakupowej do dnia – 31.12.2023 r.
PLN/MWh*
M – marża, koszt zakupu praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla
2023 r., bilansowanie handlowe, opłaty transakcyjne, koszt zmienności profilu,
koszt zmienności grafiku, koszt grafikowania na 2023 r.
I_BASE_23 – cena energii konwencjonalnej na 2023 r.

998,70

A – podatek akcyzowy

5,00

C_23 – cena za energię elektryczną na 2023 r. dla obiektów i budynków
(M + I_BASE_23 + A)

[…]

[…]

* ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

6.

Kalkulacja zamówienia:
Cena netto zł

Podatek VAT

Wyszczególnienie

Ilość
[MWh]

1

2

3

4

Ogółem
/kol. 2 X kol. 4
= kol. 5/
5

2023 r.

10 616,90

M + I_BASE_23 + A

[…]

[…]

Wzór wyliczenia
Jednostkowa
ceny jednostkowej

Cena brutto

6

Wartość w zł
/kol. 5 x kol. 6
=kol. 7/
7

Wartość w zł
/kol. 5 + kol. 7 = kol.
8/
8

[…]

[…]

[…]

Stawka
w%

Ceny w kol. 4, 5, 7 i 8 powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Stawka podatku od towarów i usług (VAT) w kol. 6 powinna zostać podana zgodnie z obowiązującymi w dniu składania
oferty przepisami prawa.

7.

W składowej ceny M, Wykonawca uwzględnia:
7.1. marżę, bilansowanie handlowe, opłaty transakcyjne, koszt zmienności profilu,
koszt zmienności grafiku, koszt grafikowania na 2023 r. oraz
7.2. koszty zakupu praw majątkowych do świadectw pochodzenia stosowanie do
obowiązków:
- których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 i art. 59 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610 ze. zm.) –
„zielone” lub „brązowe” certyfikaty oraz „niebieskie” certyfikaty;
- o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o
efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 468 ze zm.) – „białe”
certyfikaty lub
- uiszczenia opłaty zastępczej.
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

Na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął ceny energii
konwencjonalnej dla indeksu DKR BASE_Y-23 (I_BASE_23) w wysokości wynoszącej
998,70 zł/MWh.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający przyjął wysokość podatku
akcyzowego (A) na poziomie 5,00 PLN/MWh.
Zlecenia zakupu energii konwencjonalnej składane będą przez Zamawiającego lub
upoważnionego pełnomocnika i obejmować będą jednocześnie wszystkich członków
Grupy Zakupowej. Każde zlecenie obejmie w całości lub w części wolumen wszystkich
członków Grupy Zakupowej.
Oświadczamy, że Zamawiający ma prawo do złożenia maksymalnie 4 zleceń (transz)
zakupu energii elektrycznej konwencjonalnej dla danego rodzaju instrumentu
terminowego na okres dostawy nim objęty.
W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia z każdym z
członków Grupy Zakupowej odrębnej umowy sprzedaży energii elektrycznej wg wzoru
umowy wskazanym w Załączniku nr 4 do SWZ.
Oferujemy dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r., przy
czym dla każdego z członków Grupy Zakupowej, termin rozpoczęcia dostaw został
wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ. Zakup energii elektrycznej dla poszczególnych
punktów poboru energii elektrycznej, objętych zamówieniem publicznym, rozpocznie
się zgodnie z terminami określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ oraz nie wcześniej niż z
dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży lub umów
kompleksowych energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy i, jeżeli będzie taka konieczność, wejściu w życie
nowych umów dystrybucyjnych.
Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w pkt 3 jest ceną faktyczną na
dzień składania oferty.
Oświadczamy, że ceny jednostkowe za 1 MWh będą podlegać zmianom wyłącznie w
przypadkach określonych w umowie, stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ.
Oświadczamy, że mamy zawartą / zawrzemy * przed dniem podpisania umowy
z Zamawiającym, Generalną Umowę Dystrybucyjną z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) Tauron Dystrybucja S.A. umożliwiającą sprzedaż energii
elektrycznej za pośrednictwem OSD do punktów poboru energii elektrycznej
wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ w okresie wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień składania oferty.
Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przedmiot
zamówienia zamierzamy realizować bez udziału podwykonawstwa / przy udziale
podwykonawstwa
*
w
zakresie
…………………………………………………………..
Podwykonawcami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia będą następujące
firmy: ……………………………………………….
Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). * Oświadczamy,
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20.

że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). * Wartość towarów lub usług powodująca
obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………. zł netto. *
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. **

* niepotrzebne skreślić
** 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 – skreślić treść oświadczenia

………..……………………………………..….
/podpisano elektronicznie/***

***UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
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