
Zmieniony Załącznik Nr 1a  

 

FORMULARZ OFERTY - ZESTAWIENIE CENOWE 

 

1. Dane dotyczące Zamawiającego:  

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej 

ul. Nurska 144,  07-320 Małkinia Górna 

 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów):  

 

.......................................................................................................................................................... 

 

…...................................................................................................................................................... 

Adres(y) Wykonawcy(ów): 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

3. Zestawienie cen: 

 

TABELA NR 1  

obiekt ul. Nurska 144  

pierwszy układ pomiarowy 

moc umowna – 10 m3/h,  

tj. 110 kWh 

 

ilość 

jednostek 

cena 

jednostkowa 

netto 

wartość 

netto 

(kol.2xkol.3) 

stawka 

Vat w 

% 

wartość 

brutto 

(kol.4+ 

kol.4 x 

kol.5) 

1 2 3 4 5 6 

paliwo gazowe 88 000 kWh     

opłata -abonament za 

sprzedaż paliwa gazowego 

12 m-cy     

opłata sieciowa zmienna 88 000 kWh     

opłata sieciowa stała 12 m-cy     

C1 =cena brutto z Tabeli Nr1 suma z kol.6 

 

................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA NR 2 

obiekt ul. Biegańskiego 3 

drugi układ pomiarowy 

moc umowna – 40 m3/h,  

tj. 440 kWh 

 

ilość 

jednostek 

cena 

jednostkowa 

netto 

wartość 

netto 

(kol.2xkol.3) 

stawka 

Vat w 

% 

wartość 

brutto 

(kol.4+ 

kol.4 x 

kol.5) 

1 2 3 4 5 6 

paliwo gazowe 770 000 kWh     

opłata -abonament za 

sprzedaż paliwa gazowego 

12 m-cy     

opłata sieciowa zmienna 770 000 kWh     

opłata sieciowa stała  
8760h x 440kWh = 3854400 

3854400     

C2 =cena brutto z Tabeli Nr2 suma z kol.6 

 

................... 

 

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę za sprzedaż gazu, opłaty abonamentowe i za usługę 

dystrybucji (opłaty stałe i zmienne) nie mogą być wyższe niż ceny obowiązujące na dzień składania 

oferty (zgodne z obowiązującą taryfą Wykonawcy zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki). 

  

4. Obliczenie ceny całkowitej brutto 

 

Cenę całkowitą brutto należy obliczyć wg wzoru: 

 

C=C1+C2 

 

TABELA NR 4 

oznaczenie cena w zł 

1 2 

C1 (cena brutto , to jest suma z kolumny 6 Tabela Nr1)  

.....................................zł 

C2  (cena brutto, to jest suma z kolumny 6 Tabela Nr2)  

.....................................zł 

C = C1+C2 (cena całkowita brutto)   

.....................................zł 

suma z kol.2 

 

Uwaga: miejsca wykropkowane wypełnia Wykonawca. 
 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                        Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  

do  reprezentowania Wykonawcy 

 


