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Warszawa dnia 04.12.2013 roku 

 

Numer sprawy ZP-8/CRS/2013 

 

 

 

Wykonawcy  

 

 

 

Działając na podstawie 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 201o roku nr 113 poz. 759 ze zm) zamawiający informuje, 

iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.  

 

 

Pytanie nr 1 

Odnosząc się do formularza oferty, części dotyczącej szczegółowej kalkulacji, stanowiącej 

załącznik nr 1 do SIWZ, które z podanych przez Państwa danych w tabeli kalkulacyjnej w 

kolumnie nr 4  należy uwzględnić w pozostałych rubrykach? 

 

Na powyższe udziela się odpowiedzi – zgodnie z załączonym załącznikiem (formularz 

oferty), który została przez zamawiającego zmodyfikowany.  

 

 

Pytanie nr 2 

Odnosząc się do załącznika nr 5 do SIWZ w części dotyczącej przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej „Rodzaj powiązań istniejących pomiędzy przedsiębiorcami” prosimy o 

podanie czy tyczy to się powiązań pomiędzy członkami grupy kapitałowej w Polsce a Dalkia 

Warszawa S.A. 

 

Na powyższe udziela się odpowiedzi – chodzi o powiązania w Polsce w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, 

poz. 331 ze zm.). 

 

Załącznik – zmodyfikowany formularz oferty.  

 

 

       Dyrektor CRS  

    

    Anna Szymczak - Gałkowska  

/podpis na oryginale/ 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
 

…........................ dnia  ….......................... 
 

 
O F E R T A 

(wzór) 
 

Nazwa firmy ..................................................................................................................................... 

Adres firmy ...................................................................................................................................... 

Powiat ......................................................... województwo ............................................................ 

Numer NIP ..............................., Numer REGON ..............................., PESEL */............................. 

Numer telefonu .......................................... Numer fax. ............................................................... 

Poczta elektroniczna  ................................................................................................................. 

Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę energii cieplnej  oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń.  

2. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Rozumiemy treść specyfikacji oraz załączników (w tym projektu umowy stanowiącej 

załącznik nr 3). 

4. Akceptujemy treść załączonego projektu umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania na 

warunkach nie gorszych dla zamawiającego niż wskazane w tej umowie.  

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od terminu 

składania ofert. 

6. W trakcie trwania postępowania o udzielnie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości 

składania zapytań dotyczących treści specyfikacji.  

7. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie. 

8. Następujące prace (zadania) zostaną powierzone do wykonania przez podwykonawców: 

 ------------------------------- --------------------------------------------------------- 
(szczegółowe określenie pracy zleconej)                                         
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Kalkulacja szczegółowa: 
 

Obiekt nr 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe ul. Conrada 6 w Warszawie 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

(Wyszczególnienie) 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Stawki opłat netto 
(zł) 

Całkowita wartość 
netto  
4x5 

Podatek VAT 

……...% 
 (naliczony przez 

wykonawcę zgodnie z 
obowiązującymi na dzień 

składania ofert 

przepisami) (zł) 

Łączna wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Zamówiona moc cieplna  

0,4750 
zł/miesiąc 12     

2 
Przesył mocy cieplnej  

 
zł/miesiąc 12     

3 
Dostarczona energia 

cieplna (Zmienna) 
zł/GJ 2970     

4 Przesył energii (Zmienna) zł/GJ 2970     

5 
Pozyskanie i przedstawienie 

do umorzenia świadectw 
efektywności energetycznej 

GJ 2970     

Razem cena brutto   
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Obiekt nr 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe ul. Lindego 20 w Warszawie 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

(Wyszczególnienie) 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Stawki opłat netto 
(zł) 

Całkowita wartość 
netto  
4x5 

Podatek VAT 

……...% 
 (naliczony przez 

wykonawcę zgodnie z 
obowiązującymi na dzień 

składania ofert 

przepisami) (zł) 

Łączna wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Zamówiona moc cieplna  

1,0650 
zł/miesiąc 12     

2 
Przesył mocy cieplnej  

 
zł/miesiąc 12     

3 
Dostarczona energia 

cieplna (Zmienna) 
zł/GJ 4323     

4 Przesył energii (Zmienna) zł/GJ 4323     

5 
Pozyskanie i przedstawienie 

do umorzenia świadectw 
efektywności energetycznej 

GJ 4323     

Razem cena brutto   
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Łączna cena brutto oferty wynosi ………………….. złotych netto + należy 

podatek VAT, co stanowi kwotę ………………………….. złotych brutto 

 
 

Niniejszym oświadczam (oświadczamy), że jestem (jesteśmy) świadomi, iż podane przez 

zamawiającego zużycie energii (w tabeli) jest zużyciem planowanym (prognozowanym) na 

bazie zużycia w latach poprzednich. Rozliczenie z wykonawcą będzie prowadzone w skali 

miesiąca i będzie opiewało na faktycznie zużytą energię.   

 
 

 
Załącznikami do oferty są: 
1 ………………….. 

 
 
 

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

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i 
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


