
 
F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 

 
1. Dane Wykonawcy:  
 
Nazwa: ..................................................................................................................................................................................................... 
Siedziba:  ....................................................................................................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów: .................................................................................., tel. ……………………………....... 

 
REGON: ....................................................................... 
NIP:   ....................................................................... 

www:  ....................................................................... 

 
e-mail:  ....................................................................... 
Nr tel.:  ....................................................................... 
Nr faksu:  ....................................................................... 

 
2. Zamawiający: GMINA KIELCE 

Rynek 1 

25-303 Kielce 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym pn.:  
Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do Gminy Kielce 

Lokalizacja realizacji zadania Wartość netto w PLN VAT Wartość brutto w PLN 
Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Jurajska 7, licz-
nik nr 95759670 (energia indukcyjna)    

Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Jagiellońska 
32, licznik nr 97724704  (energia indukcyjna)    

IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Radiowa 1, 
licznik nr 03509779 (energia indukcyjna)    

Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Kujawska 18, 
licznik nr 96205550 (energia indukcyjna)    

Zespół Szkół Elektrycznych, ul. Kaczorow-
skiego 8, licznik nr 97726000 (04145032) 
(energia pojemnościowa) 

   

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Stu-
dzienna 2, licznik nr 03509782 (energia po-
jemnościowa) 

   

Miejski Urząd Pracy, ul. Szymanowskiego 6, 
licznik nr 50066442 (energia pojemnościowa)    

Miejski Urząd Pracy, ul. Szymanowskiego 6, 
licznik nr 50066445 (energia pojemnościowa)    

Miejski Urząd Pracy, ul. Szymanowskiego 6, 
licznik nr 50066444 (energia pojemnościowa)    

Wartość brutto ogółem  
 

Łączna wartość zamówienia wynosi: …………………………………brutto 

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

 

4. Termin realizacji: do 27.04.2018 r. 



5. Oświadczam/y, że: 

 zapoznałem/am/liśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami do niej i nie wno-

szę/simy do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem/am/liśmy wszelkie konieczne informacje do przy-

gotowania oferty. 

 wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego został przez mnie/nas zaakcepto-

wany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy w miej-

scu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Termin płatności: do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachu-

nek bankowy Wykonawcy wskazane w fakturze. 

7. Odbiór końcowy przedmiotu umowy i płatność za wykonany przedmiot umowy nastąpi po jego 

kompletnym zrealizowaniu i upływie co najmniej jednego pełnego okresu rozliczeniowego 

z dostawcą energii elektrycznej. 

8. Do niniejszej oferty załączam/y następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część: 

 

1) .................................................................................................................................................................................................................; 

2) .................................................................................................................................................................................................................; 

3) .................................................................................................................................................................................................................; 

4) .................................................................................................................................................................................................................; 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, świadom/i odpowie-

dzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego  

lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.  

 

  

Data Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej 

 
 

Pieczątka 
 


