Znak sprawy: EO/906_1/60/16

(pieczęć oferenta)

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Data……………………….

KGHM Polska Miedź S.A.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
W związku z zamieszczonym ogłoszeniem o zamówieniu niepublicznym nr postępowania:
EO/906_1/60/16 pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku
w paśmie stałym 40 MW”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, organizowanym przez KGHM
Polska Miedź S.A. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, działając w imieniu i na rzecz
(nazwa firmy)
………………………………………………………………………………………………………………………............
.............................................................................................................................................................................
składamy ofertę wykonania przedmiotu Zamówienia.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania
przetargowego i podaję:
I. Dane dotyczące firmy:
1. Nazwa firmy:
2. Adres firmy:
3. Telefon kontaktowy:
4. Nr faksu:
5. E-mail:
6. NIP*/ NIP EU*:
7. REGON:

8.

Imię i Nazwisko (nr telefonu)
osoby(ób) odpowiedzialnej(ych)
ze strony Wykonawcy za
kontakty z Zamawiającym
podczas postępowania
przetargowego

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy
........................................................
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II. Warunki handlowe oferty:

Pasmo 40 MW w godzinie, wolumen – 350 400 MWh w roku 2018
dla terminu płatności 60 dni od daty zakończenia okresu rozliczeniowego (dekada);
1.

Cena energii elektrycznej przeznaczonej na
użytek własny odbiorcy przemysłowego
(energia elektryczna konwencjonalna)

Cena - ..……………………………………zł/MWh

2.

Cena energii elektrycznej przeznaczonej na
użytek własny w przypadku nie uzyskania
statusu odbiorcy przemysłowego;

Cena - ..……………………………………zł/MWh

Słownie:………………………………………………..

Słownie:………………………………………………..

Istnieje możliwość skorzystania z programu finansowania dostawców (factoring odwrotny) –
informacja na ten temat dostępna jest na stronie:
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow

III.

Spełnienie wymagań Zamawiającego przez Wykonawcę:
Składając ofertę (zgodnie z wymaganiami zawartymi we Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia) oświadczam, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności zgodnie z wymogami
ustawowymi będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3. Wolumen obrotu energią elektryczną naszej firmy w roku 2015 wyniósł nie mniej niż 350 400 MWh.
4. W stosunku do naszej firmy otwarto/nie otwarto* likwidację/likwidacji* i ogłoszono/nie ogłoszono*
upadłość/upadłości*
5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
§11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na
rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
7. Nie jesteśmy w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało
wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej
przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do naszej firmy.
8. Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i praw majątkowych osób trzecich.
9. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptujemy ją i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń (wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi z aktualizacji SIWZ przez
Zamawiającego oraz z odpowiedzi na propozycje kierowane przez Wykonawców do SIWZ).
10. Jesteśmy związani ofertą do dnia 17.03.2015 r. do godz. 17.00, a w przypadku wygrania przetargu do
czasu zawarcia umowy.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z szablonem umowy, nie wnosimy uwag i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w szablonie
umowy.
12. Podczas realizacji przedmiotu umowy nie będziemy zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników
KGHM Polska Miedź S.A. do wykonywania umowy pod rygorem odstąpienia ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiającego od jej realizacji w przypadku stwierdzenia takich
okoliczności, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar i żądania odszkodowania.

* - niepotrzebne skreślić
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