SPZOZ U.907//2020
…………………………………………
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
/ Nazwa i adres Wykonawcy /

O F E R T A
Do
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
ul. Zamiany 13
02-786 Warszawa

dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E
Oferujemy cenę gazu, która będzie podstawą do rozliczenia z Zamawiającym wg poniższego
zestawienia:
Kalkulacja ceny w skali 12 miesięcy
Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w skali 12 miesięcy: 701 000 kWh
Grupa taryfowa OSD (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Warszawa): W-5.1
Moc umowna: 197 kWh/h
Szacowane zużycie paliwa
gazowego w okresie12 miesięcy
[kWh]
1

Cena jednostkowa ne;o za
1 kWh paliwa gazowego [zł/kWh] z białymi
certyﬁkatami i bilansowaniem
2

Wartość ne;o w zł (kol. 2 x kol. 3)
3

701 000
A- Gaz ziemny wysokometanowy Grupa E
B- Opłata abonamentowa
ilość miesięcy
1

Cena jednostkowa ne;o za opłatę abonamentową
[zł/m-c)]
2

Wartość ne;o w zł (kol. 1 x kol. 2)
3

12
C- Opłata dystrybucyjna stała

1

Moc
zamawiana
[kWh/h]
2

8760

197

Szacowana ilość godzin w
okresie 12.miesięcy [h]

Cena jednostkowa ne;o stawka
opłaty stałej [gr/(kWh/h]
3

Wartość ne;o w zł
(kol. 1 x kol. 3 x kol. 4)
4

D- Opłata dystrybucyjna zmienna
Szacowane zużycie paliwa

Cena jednostkowa ne;o stawka opłaty zmiennej [gr/

gazowego w okresie 12 miesięcy

kWh]

[kWh]
2

1

Wartość ne;o w zł
(kol. 2 x kol. 3)
3

701 000
Razem wartość ne o - suma wartości (A (kol. 3)+B (kol. 3) +C (kol. 4)+D (kol. 3)

Podatek VAT

Razem wartość zamówienia bru o (razem wartość ne o + podatek VAT)
UWAGA:

należy podać z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku: A - cenę jednostkowa ne;o 1 kWh paliwa gazowego (kol. 2),

Do uzupełnienia potwierdzenie zapisów umownych i OWU

Zapisy Umowne i OWU
1.

Brak faktur wstępnych/zaliczkowych/dekadowych (rozliczenie na koniec miesiąca) itp.

2.

Termin płatności faktury rozliczeniowej 21 dni od daty wystawienia faktury.

3.

Brak zapisów i opłat dotyczących odbioru MinIR (Minimalnych ilości Rocznych)

4.

Brak opłat dodatkowych z tytułu pobrania innej ilości gazu niż została zamówiona.

5.

Brak zapisów dotyczących Opłat za zarządzanie porHelem odbiorcy.

6.

Umowa zawarta na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku bez dodatkowych zapisów.

Potwierdzenie Tak/
Nie

