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FORMULARZ OFERTY 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego pn.: 

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie 

zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” 

 

prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

i poniżej równowartości kwoty 5.548.000 euro 

 

znak sprawy: RR.271.2.10.2018 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

ZAMÓWIENIE 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w 

systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Miedźno  

ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno 

WYKONAWCA 

/ WYKONAWCY 

WYSTĘPUJĄCY 

WSPÓLNIE1 

Wykonawca 1 

Nazwa: …………………....................................................................... 

NIP:................................................................................................ 

Adres do korespondencji: ………………….......................................... 

Telefon/Fax: ………………….............................................................. 

E-mail: …………………........................................................................ 

Wykonawca 2 

Nazwa: …………………....................................................................... 

NIP:................................................................................................ 

                                                           
1
 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika 
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Adres do korespondencji: ............................................................. 

Telefon/Fax: ………………….............................................................. 

E-mail: …………………........................................................................ 

TERMIN ZWIĄZANIA 

OFERTĄ 
30 dni 

NUMER KONTA DO 

ZWROTU WADIUM2
 

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

 

Jeżeli niniejszy formularz ofertowy nie stanowi inaczej, użyte w niej pojęcia i terminy mają 

znaczenie zdefiniowane w istotnych postanowieniach umowy o PPP, stanowiących Załącznik nr 2 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

                                                           
2
 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu 
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I. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w 

trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy Miedźno w systemie  zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, znak: 

RR.271.2.10.2018, składam niniejszą ofertę i oferuję realizację przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ i załącznikami do niej, za łączną cenę: 

netto złotych: ........................................................................................................................ 

(słownie:................................................................................................................................) 

powiększoną o podatek VAT w wysokości  ............... %, stanowiący kwotę ......................... 

co daje łącznie kwotę  

brutto złotych: ...................................................................................................................... 

(słownie:...............................................................................................................................) 

 

Podział ceny na poszczególne świadczenia określa załącznik nr 1 do niniejszej oferty, 

stanowiący jej integralną część. 

Harmonogram płatności Wynagrodzenia za wykonanie Etapu Robót określa załącznik nr 2 

do niniejszej oferty, stanowiący jej integralną część. 

Harmonogram płatności Wynagrodzenia za wykonanie Etapu Utrzymania określa 

załącznik nr 3 do niniejszej oferty, stanowiący jej integralną część. 

 

II. Oświadczam, że po przeprowadzeniu Przebudowy Oświetlenia w oparciu o Metodologię 

Obliczania Oszczędności gwarantuję uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej 

w Roku Rozliczeniowym w wysokości:  

MWh/r:.................................................................................................................................... 

(słownie:................................................................................................................................) 

 

Szczegółowe wyliczenie zawiera załącznik nr 4 do niniejszej oferty, stanowiący jej 

integralną część.  
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III. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi/część prac/robót 

zamierzam powierzyć podwykonawcom3,  

IV. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: (jeżeli 

dotyczy* ): 

Lp Zakres (część) zamówienia, jaki 
Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy   

Nazwa (firma) podwykonawcy  

1  
 

 

 

 
 
 
 

V. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany  

w SIWZ. 

VI. Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - istotne 

postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku 

wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

na określonych w niej warunkach. Brzmienie pkt VI zostaje. 

VII. Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do 

przygotowania oferty 

VIII. Oświadczam, że przyjmuję przekazane dokumenty bez zastrzeżeń. 

IX. Ofertę składam na ........ kolejno ponumerowanych stronach. 

X. Oświadczam, że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług/ będzie 

prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług. 4 

XI. Oświadczam, że stosuję przepisy RODO, a w szczególności wypełniam 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. 

                                                           
3
 Niepotrzebne skreślić 

4
 Niepotrzebne skreślić 
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XII. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie 

załączonego: pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/odpisu 

z Krajowego Rejestru Sądowego5. 

Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy: 

................................................................. 
          podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną 

  Data : .............................................    

                                                           
5
 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do Oferty 

Kalkulacja Wynagrodzenia Partnera Prywatnego 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: 
„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie  zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” 

ET
A

P
 R

O
B

Ó
T 

PRZEDMIOT WYKONANIA KWOTA BRUTTO W ZŁ SUMA BRUTTO W ZŁ 

1 2 3 

Opracowanie Dokumentacji Projektowej; w tym 
przeniesienie praw autorskich majątkowych i praw 

zależnych do dokumentacji  [koszty 
projektowania] 

 

 Wynagrodzenie za wykonanie Robót Budowlanych 
[nakłady inwestycyjne] 

 

Koszt finansowania z tytułu rozłożenia spłaty 
wynagrodzenia za Etap Robót na okres 
96 miesięcy [oprocentowanie zmienne] 

 

ET
A

P
 

U
TR

ZY
M

A
N

IA
 

Liczba punktów świetlnych objętych 
Utrzymaniem zgodnie z Umową o PPP 

Miesięczna stawka za 
Utrzymanie 1 punktu świetlnego  

(brutto zł) 

SUMA BRUTTO W ZŁ 
(kolumna 4 x kolumna 5) x 96 miesięcy Etapu 

Utrzymania 

4 5 6 

   

SUMA BRUTTO W ZŁ (KOLUMNA 3 + KOLUMNA 6) 

7 
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                Załącznik nr 2 do Oferty 

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA PARTNERA PRYWATNEGO ZA WYKONANIE ETAPU ROBÓT 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: 
„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie  zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” 

WYNAGRODZENIE ZA ETAP ROBÓT DO SPŁATY: ........................................ zł brutto (kwota z kolumny nr 3 tabeli - Kalkulacja cenowa) 

Okres spłaty 
Wysokość transzy płatności 

(brutto zł) 
Oprocentowanie roczne (%) 

Spłacone Wynagrodzenie (brutto 
zł) 

Pozostałe do spłaty 
Wynagrodzenie (brutto zł) 

1 2 3 4 5 

1 ROK SPŁATY  

I miesiąc 
Stała transza / 

Kwota z kolumny 2 musi równać 
się sumie kwot z kolumn 4 i 5 

 

  

II miesiąc j.w.   

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    

VI miesiąc    

VII miesiąc    

VIII miesiąc    

IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc    

2 ROK SPŁATY  

I miesiąc  

 

  

II miesiąc    

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    

VI miesiąc    

VII miesiąc    
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VIII miesiąc    

IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc    

3 ROK SPŁATY  

I miesiąc  

 

  

II miesiąc    

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    

VI miesiąc    

VII miesiąc    

VIII miesiąc    

IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc    

4 ROK SPŁATY  

I miesiąc  

 

  

II miesiąc    

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    

VI miesiąc    

VII miesiąc    

VIII miesiąc    

IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc    

5 ROK SPŁATY  

I miesiąc     
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II miesiąc    

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    

VI miesiąc    

VII miesiąc    

VIII miesiąc    

IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc    

6 ROK SPŁATY  

I miesiąc  

 

  

II miesiąc    

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    

VI miesiąc    

VII miesiąc    

VIII miesiąc    

IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc    

7 ROK SPŁATY  

I miesiąc  

 

  

II miesiąc    

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    

VI miesiąc    

VII miesiąc    

VIII miesiąc    
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IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc    

8 ROK SPŁATY  

I miesiąc  

 

  

II miesiąc    

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    

VI miesiąc    

VII miesiąc    

VIII miesiąc    

IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc 
(XX-XX-XXXX r.) 
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Załącznik nr 3 do Oferty 

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA PARTNERA PRYWATNEGO ZA WYKONANIE ETAPU UTRZYMANIA 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: 
„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie  

zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” 

WYNAGRODZENIE ZA ETAP UTRZYMANIA DO SPŁATY: ........................................ zł brutto (kwota z kolumny nr 6 tabeli - Kalkulacja cenowa) 

Okres spłaty Kwota F-VAT (brutto zł) Spłacone Wynagrodzenie (brutto zł) 
Pozostałe do spłaty Wynagrodzenie 

(brutto zł) 

1 2 3 4 

1 ROK SPŁATY  

I miesiąc    

II miesiąc    

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    

VI miesiąc    

VII miesiąc    

VIII miesiąc    

IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc    

2 ROK SPŁATY  

I miesiąc    

II miesiąc    

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    

VI miesiąc    
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VII miesiąc     

VIII miesiąc    

IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc    

3 ROK SPŁATY  

I miesiąc    

II miesiąc    

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    

VI miesiąc    

VII miesiąc     

VIII miesiąc    

IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc    

4 ROK SPŁATY  

I miesiąc    

II miesiąc    

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    

VI miesiąc    

VII miesiąc     

VIII miesiąc    

IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc    



 

13 

5 ROK SPŁATY  

I miesiąc    

II miesiąc    

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    

VI miesiąc    

VII miesiąc     

VIII miesiąc    

IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc     

6 ROK SPŁATY  

I miesiąc    

II miesiąc    

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    

VI miesiąc    

VII miesiąc     

VIII miesiąc    

IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc    

7 ROK SPŁATY  

I miesiąc    

II miesiąc    

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    
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VI miesiąc    

VII miesiąc     

VIII miesiąc    

IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc    

8 ROK SPŁATY  

I miesiąc    

II miesiąc    

III miesiąc    

IV miesiąc    

V miesiąc    

VI miesiąc    

VII miesiąc     

VIII miesiąc    

IX miesiąc    

X miesiąc    

XI miesiąc    

XII miesiąc 
(XX-XX-XXXX r.) 
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Załącznik nr 4 do Oferty 

W poniższej tabeli należy wprowadzić dane w następujących wierszach: 

Wiersz 2.: roczne zużycie energii jako iloczyn mocy z wiersza 1. i czasu z wiersza 2.  

Wiersz 5: wielkość kosztu zmiennego po wykonanej modernizacji jako iloczyn zużycia z wiersza 3. oraz kosztu jednostkowego z wiersza 4.  

Wiersz 6: oszczędność brutto, którą należy użyć w harmonogramie finansowym spłaty inwestycji 

ZUŻYCIE ENERGII OŚWIETLENIA DROGOWEGO PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI 

LP. PRZEDMIOT MODEL BAZOWY (2016) 
STAN PO PRZEBUDOWIE 

OŚWIETLENIA 

1 
Całkowita moc statyczna opraw (bez uwzględnienia zmiennego profilu mocy w cyklu 24h) 

[MW] 
108,395   …..……… 

2 Roczny czas świecenia oświetlenia ulicznego [h/r] 4 024  4 024 

3 
Roczne zużycie energii oświetlenia drogowego [MWh] 

Moc P mnożona przez normatywny czas 4024 
436,181  ……..……. 
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4 Cena jednostkowa  dostawy energii z przesyłem za MWh [zł brutto] 247,72                       ……….. 

5 Koszty zmienne wolumen energii X koszt jednostkowy zmienny MWh[zł brutto] 108 051.623 …………… 

6 Oszczędność [zł brutto]  ……………. 

 
Wiersz 1 – należy podać oferowaną całkowitą moc statyczną zainstalowaną, bez uwzględnienia zmiennego profilu mocy w cyklu 24h, po przebudowie 

oświetlenia, zrealizowanej zgodnie z zakresem określonym w Programie  Funkcjonalno-Użytkowym, 
Wiersz 2 – przyjęto założenie, że oświetlenie drogowe po Przebudowie Oświetlenia będzie pracować przez 4024 godzin w ciągu roku kalendarzowego 
Wiersz 3 – należy podać roczne zużycie energii oświetlenia drogowego wyliczone jako iloczyn mocy zaprojektowanych opraw po modernizacji i normatywnej 

ilości godzin eksploatacji przyjętej 4024 h/r 
Wiersz 4 – aktualna stawka zmienna za MWh dostawy energii z przesyłem 
Wiersz 5 - należy podać szacowany koszt zmienny (uzależniony od zużytego wolumenu energii) oświetlenia drogowego w Roku Rozliczeniowym  

po Przebudowie Oświetlenia, jako iloczyn kosztu zmiennego energii (4) i wolumenu (3) 
Wiersz 6 – należy podać różnicę wartości kosztu zmiennego energii przed (5 model bazowy) i po modernizacji (5 po przebudowie)  
 


