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Przemyśl, 01.12.2020r. 
ZP.271.10.2020. 

 
 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego 
wysokometanowego typu E dla Gminy Miejskiej Przemyśl”. 
 
1. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm), modyfikuje treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez wprowadzenie następujących zmian: 

1) Rozdział V pkt VIII.2. otrzymuje brzmienie: 

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2020r. do godziny 12:00.” 

2) Rozdział V pkt XI. 2. otrzymuje brzmienie: 

Termin otwarcia ofert: 09.12.2020r. o godzinie 12:30. 

3) Załącznik nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

__________________, ___________2020r. 

Wykonawca: 

___________________________ 

___________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres), w zależności od 
podmiotu:  

NIP ______________________ 
REGON __________________ 
KRS/CEiDG) _______________ 
reprezentowany przez: 

____________________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Zamawiający: 

Gmina Miejska Przemyśl 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Kompleksową dostawę gazu ziemnego 
wysokometanowego typu E dla Gminy Miejskiej Przemyśl, oferujemy wykonanie zamówienia opisanego 
w Rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w oparciu o poniższą tabelę, za cenę 
ryczałtową brutto którą stanowi: 
Wartość netto: _______________ zł. (słownie: ____________________________________zł.) 
VAT: stawka ___%, kwota ____________ zł. (słownie: ______________________________zł.) 
Wartość brutto: ______________ zł. (słownie: ____________________________________zł.) 
Należy uzupełnić poniższą tabelę: 

mailto:kancelaria@um.przemysl.pl


2 

Nazwa opłaty 
jednostki 

miary 

ilość 

ppg 

Ilość j.m. 

Zamówienie 

podstawowe 

cena 

jednostkowa 

wartość netto 

[(kol 3 x kol. 4) x 

kol. 5] 

Wartość brutto 

(kol. 6 + VAT) 

1 2 3 4 5 6 7 

Paliwo gazowe bez 

akcyzy 
kWh 1 1.171 296     

Opłata handlowa za 

sprzedaż paliwa 

gazowego 

licznik x 

m-c 
1 6    

Opłata dystrybucyjna 

zmienna 
kWh 1 1.171 296    

Opłata dystrybucyjna stała  KWh/h 1 9.530.736    

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
3. Akceptujemy informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu 

zawarcia umowy oraz przyjmujemy bez zastrzeżeń przedstawione przez Zamawiającego istotne 
postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 

4. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/przy pomocy podwykonawców* 
_____________________________________________________________________________ 

(dane podwykonawcy lub podwykonawców) 

którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującego zakresu zamówienia: 
_____________________________________________________________________________ 

(zakres zamówienia, który będzie wykonywany przez podwykonawców) 

 
5. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie*/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 
usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.). 

6. Jeżeli powyżej zaznaczono „będzie” należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług: 
_______________________________                 __________________________ 

[nazwa (rodzaj) towaru lub usługi]                                           (wartość netto) 

7. Przyjmujemy do wiadomości, że płatności za usługę dokonywane będą na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem 
odmowy zapłaty. W przypadku braku rachunku bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście 
podatników VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do 
„Białej listy podatników VAT”. 

8. Warunki płatności faktury: do 14 dni od daty wystawienia faktury. 
9. Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni. 
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

11. Dane teleadresowe Wykonawcy 

Nazwa i adres Wykonawcy   

Osoba do kontaktu   

telefon , fax   

e-mail  

12. Formularz ofertowy i załączone dokumenty złożono na ________zapisanych stronach i kolejno 
ponumerowanych od nr _______do nr ________ 

13. Do oferty załączono następujące dokumenty: 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
 

________________________________________________ 
(podpis osoby uprawnionej) 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić  
**(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

- ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treść oświadczenia Wykonawca przekreśla. 
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2. Zamawiający informuje również, że wskazane powyżej zmiany treści SIWZ stają się jej integralnymi 

częściami, i są wiążące przy składaniu ofert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa: www.przemysl.pl  
2. ZP a/a 

http://www.przemysl.pl/
uzytkownik
Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA
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