
Zatgcznik do wyjasnieri z dnia 11.10.17; zamowienie nr 24/pn/2017

Lp. Punkty poboru Miejsce dostarczenia i

odbioru energii elektrycznej
Moc

przytqczeniowa

Moc umowna Grupa taryfowa Grupa przytqczeniowa

1. Katowice, ul.

Kossutha 13

Okres roz. 1 mc

Zaciski prqdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczen

w ztqczu kablowym w

kierunku instalacji klienta

Zasilanie

podstawowe

350kW

Zasilanie

rezerwowe

250kW

Zasilanie

podstawowe:

200 kW -

kwartat 1, IV;

300kW-

kwartat II, III

Zasilanie

rezerwowe:

55kW-

kwartat l-IV

Zasilanie

podstawowe:

B23

Zasilanie

rezerwowe: C

21

Zasilanie podstawowe: III

Zasilanie rezerwowe: IV

2. Katowice, ul.

Kossutha 13 -

nowe skrzydto

budynku

biurowego

Okres roz. 1 mc

Na przytqczu Nr. 1 zaciski

prqdowe na wyjsciu kabia z

rozdzieini SN w stacji K1306.

Na przylqczu Nr. 2 zaciski

prqdowe na wyjsciu kabIa z

rozdzieini SN w stacji K997

Zasilanie

podstawowe

310kW

Zasilanie

rezerwowe

310kW

Zasilanie

podstawowe:

310 kW;

Zasilanie

rezerwowe:

65kW

B23 III

3. Katowice, ul.

gen.Jankego

; 15a
Okres roz. 1 mc

Zaciski prgdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczen

w ztqczu kablowym w

kierunku instalacji klienta

leokw

Zasilanie

podstawowe i

rezerwowe

70kW -

kwartat i, IV

lOOkW-

kwartat 11,111

C22a IV

4. Rybnik, ul. 3

Maja 29

Okres roz. 2

mce

Zaciski prqdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczen

w ztqczu kablowym w

kierunku instalacji odbiorcy

40kW 40kW-kwartat

l-IV

Cll V

5. Chorzow, ul.

Katowicka 105

Okres roz. 2

mce

Zaciski prqdowe przewodu

przy izolatorach stojaka

dachowego na wyjsciu w

kierunku instalacji odbiorcy

40kW 40 kW kwartat

l-IV

Cll V
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,6. Zabrze, ul.

Sl^ezka 20

Okres roz. 2

mce

Zaciski prqdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczen

w ztqczu kablowym w

kierunku instalacji klienta

llkW 7 kW- kwartat,

l-IV

Cll V

7. CzQstochowa,

ul.

Czartoryskiego

28

Okres roz. 2

mce

Zaciski prqdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczen

w ztqczu kablowym w

kierunku instalacji klienta

27kW 27 kW-

kwartat, l-IV

Cll V

8. Piekary Slqskie,

ul. Tadeusza

Kosciuszki 22

Okres roz. 1 mc

Zaciski prqdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczen

w ztqczu kablowym w

kierunku instalacji klienta

50 kW 25 kW kwartat

i-IV

C21 IV



Nr zamowienia: 22/pii/2017

la. Kalkulacja ceny oferty

fotmulatz oferty str. 2 popra\dona-

A B C D E F

Lp.

llosc zamawianej

energii elektrycznej

[kWh] (planowana)

Oferowana cena

jednostkowa netto w zt

za kWh

Wartosc netto w zt (B x C)

liosc zamawianej energii x cena

jednostkowa netto w zt

Kwota 23% podatku VAT

(obliczona od wartosc

netto z kolumny D) w zt

Wartosc brutto w zt

(D+E)

1 1 652 500

UWAGA!

Wykonawca me dolicza do ceil netto podatku VAT, jezeli obowiqzekpodatkowy spoczywa ha Zamawiajqcym —
patrz informacja, a ktorej ihowa w art. 91 ust.3a pzp. W taldej sytuacji cenq oferowanq przez Wykonawcg bgdzie
cena netto, czyli cena bezpodatku od towarowi ustug wskazanaponizej, rowna kwocie zkoluixmyD tabeli j.w.t

zf (bez podatku od towarow i usfug)

zgodnie z pkt la (Wykonawca w takimprzypadku wypetnia tylko kolutimy CiD tabelizpkt la).

2. Oswiadczamy, ii cena ofetty brutto zawiera wszystkie kdszty zwi^zane z realizacjq^ przedmiotu

zamowienia zgodnie z niniejszq, SIWZ.

3. Oswiadczamy, ze umowa b^dzie realizowana w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Rozpocz^cie dostaw moze nast^ic w termime pozniejszym w sytuacji, gdyby umowa nie zostaia zawarta

przed dniem 1 stycznia 2018 r., albo w sytuacji, gdy przedluzy si? procedura zwiqzana ze zmian% sptzedawcy.
Szczegoiow^ t? kwesti? reguluje wzor umowy.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy wamnki plamosci okre^one we wzorze umowy.
5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ ofertq. przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania

oferty, rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznaksmy si? z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy informacje
niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

7. Oswiadczamy, ze zai^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wzor umowy zostai przez nas
zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na warunkach okreslonych we wZorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. Oswiadczamy, ze zobowiq^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie
z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

9. Oswiadczamy, iz mamy podpisan^ umow? z Tauron Dystrybucja S.A., na obszarze na ktorym znajdujq, si?
miejsca dostawy oferowanej energii elektrycznej.


