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…………………………………      Załącznik Nr 1 – Zapytanie ofertowe 

(pieczęć firmowa Wykonawcy)       

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 

       ul. J. Dąbrowskiego 27 

       33-100 Tarnów 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Nazwa (firma): ………………………………………………………………………...…..……………………… 

Siedziba: ……………………………………………………………………..……………………………………. 

Numer telefonu:…………....................................................................................................………....……………  

e-mail: ………………...........................…………………………………………………….….…..............……… 

Numer NIP: ……………………………………… Numer REGON: …………………………….…….……… 

Pełnomocnik Wykonawcy: ……………………………………………………….………………………….….. 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę energii elektrycznej dla prokuratur 

okręgu tarnowskiego na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” oferujemy: 

 

Lp Nazwa Jednostki Adres 

Moc 

umow

na 

Grupa 

taryfowa 

Prognozowane 

zużycie energii 

Cena 

jednostkowa 

netto za kWh 

do czterech 

miejsc po 

przecinku 

 

Razem: 

 

kol. 5 x kol. 6 

X 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Prokuratura Okręgowa  

w Tarnowie 
33-100 Tarnów,  

ul. J. Dąbrowskiego 27 
26 kW C21 187 000 kWh ….,……….. ……………. 

2 

Garaże 

Prokuratury Okręgowej  

w Tarnowie 

33-100 Tarnów,  
ul. Wspólna 

20 kW G11 8 000 kWh ….,……….. ……………. 

3 
Prokuratura Rejonowa  

w Bochni 
32-700 Bochnia,  

ul. Windakiewicza 9/2 
30 kW C11 27 000 kWh ….,……….. ……………. 

4 
Prokuratura Rejonowa  

w Brzesku 

32-800 Brzesko,  

ul. Szczepanowska 23 
20 kW C21 23 000 kWh ….,……….. ……………. 

5 
Prokuratura Rejonowa  

w Dąbrowie Tarnowskiej 

33-200  

Dąbrowa Tarnowska,  

ul. Wyszyńskiego 2 

6 kW C11 3 000 kWh ….,……….. ……………. 

6 
Prokuratura Rejonowa  

w Dąbrowie Tarnowskiej 

33-200  

Dąbrowa Tarnowska,  

ul. Wyszyńskiego 2 

5 kW G11 18 000 kWh ….,……….. ……………. 

 

Łącznie: 

 

 

266 000 kWh 

 

x ……………. 

Łącznie oferowana kwota wynosi: 

netto…………… .................................. zł 

(słownie:...................................................................................................................…………… złotych), 

brutto ................................ ……………zł 

(słownie:………………………………………….........................................................................złotych), 

w tym podatek VAT ………………………% ......................................... zł. 
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Oświadczam, że: 

1) jestem upoważniony/a* do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, który reprezentuję, 

2) gwarantuję stałą cenę kWh w danej Jednostce i grupie taryfowej przez cały okres trwania umowy, 

3) spełniam warunki ubiegania się o zamówienie zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) - Wykonawca winien wykazać 

się posiadaniem aktualnie obowiązującej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej  

w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz 

obowiązującej umowy na sprzedaż energii za pośrednictwem sieci Tauron Dystrybucja S.A., 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Prawo zamówień publicznych,  

5) akceptuję poniższe warunki: 

a) Prokuratura Okręgowa w Tarnowie zobowiązuje się do zakupu co najmniej 80 % 

prognozowanego zużycia energii elektrycznej, 

b) rozliczenia dokonywane będą na podstawie faktycznego zużycia dla danej Jednostki w okresach 

rozliczeniowych zgodnych z OSD, 

c) zapłata należności za dostawę energii elektrycznej nastąpi przelewem na konto Dostawcy,  

w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury przez Dostawcę, 

d) płatnikiem dla wszystkich Jednostek jest Prokuratura Okręgowa w Tarnowie,  

ul. J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, Nip: 873-12-10-986. 

 

 

 

…………….…………………………….. 

(data i podpis osoby upoważnionej) 


