
Załącznik nr 5 do SIWZ 

[Wpisz tekst] 

Zał. nr 5 do SIWZ wzór formularza  wyceny zamówienia Strona 1 z 4 

 

Formularz wyceny zamówienia – cz ęść I (kotłownia) 
 

Ilość miesi ęcy: szt. 12 
Taryfa: - W-6A 
Ilość gazu w kotłowni: kWh 1 442 610 
Moc umowna kWh/h 888 
Ilość godzin w okresie obowi ązywania planowanej 
umowy: h 8 760 

  

Dotyczy dostawy gazu Dotyczy usługi dystrybucji gazu 

Stawka za 
gaz netto 

Opłata za 
gaz netto  

Stawka 
opłaty 

abonam. 
netto 

Opłata 
abonam. 

netto 

Stawka 
opłaty 
stałej 
netto 

Opłata 
stała 
netto 

Stawka 
opłaty 

zmiennej 
netto 

Opłata 
zmienna 

netto 
Wartość 

netto 
Stawka 

VAT 

Wartość 
brutto 
cz. I 

gr/kWh zł zł/m-c zł 

gr/(kWh/h) 
za h zł gr/kWh zł zł zł zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      
Sposób obliczania ceny ofertowej : 
1) należy podać stawkę  za gaz netto (kolumna nr 1); 

2) należy obliczyć opłatę za gaz netto  (kolumna nr 2) stosując wzór: 
 podana ilość gazu (1 442 610 kWh) x stawka z kolumny nr 1 = opłata na gaz netto / w yrażona w [zł] 

3) należy podać stawkę opłaty abonamentowej netto  (kolumna nr 3); 

4) należy obliczyć opłatę abonamentową netto  (kolumna nr 4) stosując wzór: 
 podana ilo ść miesi ęcy (12 miesi ęcy) x stawka z kolumny nr 3=opłata abonamentowa net to / wyra żona w [zł] 

5) należy podać stawkę opłaty stałej netto  (kolumna nr 5); 

6) należy obliczyć opłatę stałą netto (kolumna nr 6) stosując wzór: 
 podana ilo ść godzin w okresie obowi ązywania planowanej umowy (8 760 h) x podana moc umo wna (888 kWh/h) x stawka z 

kolumny nr 5 =opłata stała netto/ wyra żona w [zł] 
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7) należy podać stawkę opłaty zmiennej netto  (kolumna nr 7); 

8) należy obliczyć opłatę zmienną netto  (kolumna nr 8) stosując wzór: 
 podana ilo ść gazu (1 442 610 kWh) x stawka z kolumny nr 7=opłat a zmienna netto/wyra żona w [zł] 

9) należy zsumować wielkości obliczone na podstawie powyższych wzorów z kolumn nr 2, 4, 6 i 8 (kolumna nr 9); 

10) należy podać stawkę podatku VAT (kolumna nr 10); 

11) należy obliczyć wartość brutto (kolumna nr 11) 
 Wszelkich obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych złotych zarówno przy kwotach netto i brutto, przy czym końcówki poniżej 

0,5 zł należy pominąć, a końcówki 0,5 zł i wyższe zaokrąglić w górę. 
 

Formularz wyceny zamówienia – cz ęść II (kuchnia) 
 

Ilość miesi ęcy: szt. 12 
Taryfa: - W-4 
Ilość gazu w kotłowni: kWh 110 970 

 

Dotyczy dostawy gazu Dotyczy usługi dystrybucji gazu 

Stawka 
za gaz 
netto 

Opłata za 
gaz netto  

Stawka 
opłaty 

abonam. 
netto 

Opłata 
abonam. 

netto 

Stawka 
opłaty 
stałej 
netto 

Opłata 
stała 
netto 

Stawka 
opłaty 

zmiennej 
netto 

Opłata 
zmienna 

netto 
Wartość 

netto 
Stawka 

VAT 

Wartość 
brutto 
cz. II 

gr/kWh zł zł/m-c zł zł/m-c zł gr/kWh zł zł zł zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      
 

należy podać stawkę za gaz netto  (kolumna nr 1); 

należy obliczyć opłatę za gaz netto (kolumna nr 2) stosując wzór: 
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podana ilo ść gazu (110 970 kWh) x stawka z  kolumny nr 1=opłata  za gaz netto/wyra żona w [zł] 

należy podać stawkę opłaty abonamentowej netto (kolumna nr 3); 

należy obliczyć opłatę abonamentową netto  (kolumna nr 4) stosując wzór: 

podana ilo ść miesi ęcy (12 miesi ęcy) x stawka z kolumny nr 3=opłata abonamentowa net to / wyra żona w [zł] 

należy podać stawkę opłaty stałej netto (kolumna nr 5); 

należy obliczyć opłatę stałą netto (kolumna nr 6) stosując wzór: 

podana ilo ść miesi ęcy (12 miesi ęcy) x stawka z  kolumny nr 5=opłata stała netto/ wy rażona w [zł] 

należy podać stawkę opłaty zmiennej netto  (kolumna nr 7); 

należy obliczyć opłatę zmienną netto  (kolumna nr 8) stosując wzór: 

podana ilość gazu (110 970 kWh) x stawka z  kolumny nr 7=opłata zmienna netto/ wyr ażona w [zł] 

należy zsumować wielkości obliczone na podstawie powyższych wzorów z kolumn nr 2, 4, 6 i 8 (kolumna nr 9); 

należy podać stawkę podatku VAT (kolumna nr 10); 

należy obliczyć wartość brutto (kolumna nr 11) 

Wszelkch obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych złotych,zarówno przy kwotach netto i brutto, przy czym końcówki 
poniżej 0,5 zł należy pominąć, a końcówki 0,5 zł i wyższe zaokrąglić w górę. 

 

Formularz wyceny zamówienia – podsumowanie 
warto ść brutto cz. I:   
warto ść brutto cz. II:   
cena ofertowa (warto ść brutto cz. I + cz. II):   

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

[Wpisz tekst] 

Zał. nr 5 do SIWZ wzór formularza  wyceny zamówienia Strona 4 z 4 

 

 

 

…………………………………………………………… 
podpis osoby / osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy 

 


