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CENA oferty ogółem brutto (suma pozycji z kolumny: H)

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej, Znak postępowania: ZP.271.16.2018, oferujemy następujące ceny energii elektrycznej 
- dla części II:

Ilość układów 
pomiarowych 

/ obiektów

F

103

Sposób obliczenia ceny brutto ogółem (zgodnie z pkt 17 SIWZ):                                                                                                                                                                                                   
Kolumna F- należy podać (wypełnić) wiersz 1 wpisując oferowaną jednostkową cene netto  [za 1 kWh] odpowiednio dla poszczególnych stref (z dokładnością 
do czterech miejsc po przecinku);                                                                                                                                                                                                                           
Kolumna G - należy podać (wypełnić) wiersz 1 wpisując iloczyn: pozyji kolumn E i F (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);                                                                                                                                                     
Kolumna H - należy podać (wypełnić) wiersz 1 wpisując iloczyn: kolumna G*1,23 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).                                                                                                                                      
Suma pozycji z kolumny H (wiersz 1) jest ceną oferty ogółem brutto. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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Zamawiający: Gmina Karczew  – Urząd Miejski  w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

                                             Załącznik nr 10 do SIWZ,  Nr: ZP.271.16.2018

Formularz cenowy – kalkulacja ceny oferty - dla Części II zamówienia

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

1. Zamawiający: 

2. Wykonawca:

    Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

CENA brutto  (iloczyn: kolumna 
G*1,23)                                                

[2 miejsca po przecinku]

CENA netto (iloczyn pozycji z 
kolumn E i F)                                                   

[2 miejsca po przecinku]

Oferowana cena jednostkowa netto 
[1kWh/zł]                                                                     

[4 miejsca po przecinku]

G H



…………………………..……………………………………..
Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ch) do

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pożądany czytelny podpis albo podpis skrócony i pieczątka
z imieniem i nazwiskiem

……..…………        ………….. 
Data

2018 r.
Miwjsowość

UWAGA: Cenę oferty ogółem brutto z wynikającą z sumowania pozycji z kolumny H, należy przenieść do Formularza Oferty - Załącznik Nr 1 
do SIWZ do punktu 5.2. 


