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_____________________________________ 
(pieczęć wykonawcy) 

Zamawiający: 

ENERGA-OPERTOR SA 
ul. Marynarki Polskiej 130 

80-557 Gdańsk 

 
Postępowanie nr …………………… 
 

OFERTA 

w postępowaniu realizacyjnym na 

Dostawę modułów komunikacji zastępczej M2M 
 

Wykonawca 1 (samodzielnie składający ofertę lub pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

________________________________________________________________________________________________ 

adres: __________________________________________________________________________________________ 

nr tel. ______________________, NIP _________________________, REGON _______________________________ 

Wykonawca 2* ___________________________________________________________________________________ 

adres: __________________________________________________________________________________________ 

nr tel. ______________________, NIP _________________________, REGON _______________________________ 

(* należy dodać / usunąć pozycje dotyczące wykonawcy, zgodnie z sytuacją) 

 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę całkowitą:  

cena netto: _____________________ zł + podatek VAT (______ %) w kwocie _________________ zł, 

CENA BRUTTO: _________________________ zł.  

2. Jednocześnie informujemy, że oferta nasza obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem następu-
jących elementów składowych: 

 

 

 

 

Lp. 
Przedmiot dostawy 

/ Usługa 

Cena  
jednostkowa netto 

[PLN] 

Maksymalny 
wymiar za-
mówienia w 
toku realiza-
cji umowy  

Wartość netto  
[PLN] 

 
(kol. 3 x 4) 

Podatek VAT 
[PLN] 

Wartość brutto  
[PLN] 

 
(kol. 5 + 6) 

Ilość 

1 2 3 4 5 6 7 

C1 
Modem komunikacji za-

stępczej M2M wraz z 
anteną 

 …..    

C2 
Usługi Wsparcia dodat-

kowego 
 …..    

Cena oferty Co (sumy kolumn)    



Załącznik nr 7 do projektu umowy realizacyjnej 
Dostawa modułów komunikacji zastępczej M2M  

Postępowanie nr ……………. 

 

2/2 

3. Oświadczamy,  że zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom wykonanie następujących części zamó-

wienia: ________________________________ – _________________________________________ (jeśli dotyczy). 

4. Oświadczamy, że: 

1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu realizacyjnym, które pierwotnie były określone dla postępowania 

nr …………………, w wyniku którego zawarto umowę ramową nr …………………., 

2) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, tj. spełniamy warunki, które pierwotnie były określone dla 

postępowania nr …………………, w wyniku którego zawarto umowę ramową nr …………………….., 

3) uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty realizacyjnej, 

4) akceptujemy wzór umowy realizacyjnej wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.  

5. Osobami do kontaktów w sprawie niniejszej oferty są: 

1) Pan(i) _______________________________, e-mail ____________________________, tel. ______________, 

2) Pan(i) _______________________________, e-mail ____________________________, tel. ______________. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________ 

n) _____________________________________________________________________ 

7. Jesteśmy wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej: TAK / NIE (niepotrzebne skreślić). 

 

 

Dnia __________.20… r. 

_____________________________________ 
(pieczęć imienna i podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 


