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Załącznik nr …. do SIWZ 

…………………………….. 
pieczęć adresowa wykonawcy 

 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
 
I. Obiekty rozliczane w grupie taryfowej B21 (moc umowna: ….) 

 

Lp. Oznaczenie składnika cenowego 
Ilość 
MWh 

Cena 
jednostkowa 
netto w zł. 

Wartość 
netto w zł. 

Podatek VAT 
Wartość brutto 

w zł. % kwota w zł. 

 OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA B21 

1. Cena za energię - całodobowa 
[zł/MWh] 

      

2. Stawka opłaty za obsługę handlową 
[zł/m-c] 

      

 OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA B21 

1. Składnik stały stawki sieciowej  
[zł/MW/m-c]  

      

2. Składnik zmienny stawki sieciowej 
[zł/MWh]  

      

3. Stawka jakościowa [zł/MWh]        

4. Stawka opłaty przejściowej 
[zł/kW/m-c]  

      

5. Opłata abonamentowa [zł/m-c]        

RAZEM dla poz. I   X   

 
 
II. Obiekty rozliczane w grupie taryfowej C21 (moc umowna: ….) 
 

Lp. Oznaczenie składnika cenowego 
Ilość 
MWh 

Cena 
jednostkowa 
netto w zł. 

Wartość 
netto w zł. 

Podatek VAT 
Wartość brutto 

w zł. % kwota w zł. 

 OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA C21 

1. Cena za energię – całodobowa 
[zł/MWh] 

      

2. Stawka opłaty za obsługę handlową 
[zł/m-c] 

      

 OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA C21 

1. Składnik stały stawki sieciowej  
[zł/kW/m-c]  

      

2. Składnik zmienny stawki sieciowej 
[zł/kWh]  

      

3. Stawka jakościowa [zł/kWh]        

4. Stawka opłaty przejściowej 
[zł/kW/m-c]  

      

5. Opłata abonamentowa [zł/m-c]        

RAZEM dla poz. II   X   
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III. Obiekty rozliczane w grupie taryfowej C11 (moc umowna: ….) 
 

Lp. Oznaczenie składnika cenowego 
Ilość 
kWh 

Cena 
jednostkowa 
netto w zł. 

Wartość 
netto w zł. 

Podatek VAT 
Wartość brutto 

w zł. % kwota w zł. 

 OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA C11 

1. Cena za energię – całodobowa 
[zł/kWh] 

      

2. Stawka opłaty za obsługę handlową 
[zł/m-c] 

      

 OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA C11 

1. Składnik stały stawki sieciowej  
[zł/kW/m-c]  

      

2. Składnik zmienny stawki sieciowej 
[zł/kWh]  

      

3. Stawka jakościowa [zł/kWh]        

4. Stawka opłaty przejściowej 
[zł/kW/m-c]  

      

5. Opłata abonamentowa [zł/m-c]        

RAZEM dla poz. III   X   

 
IV.  Obiekty rozliczane w grupie taryfowej G11 (moc umowna: ….) 
 

Lp. Oznaczenie składnika cenowego 
Ilość 
kWh 

Cena 
jednostkowa 
netto w zł. 

Wartość 
netto w zł. 

Podatek VAT 
Wartość brutto 

w zł. % kwota w zł. 

 OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA G11 

1. Cena za energię – całodobowa 
[zł/kWh] 

      

2. Stawka opłaty za obsługę handlową 
[zł/m-c] 

      

 OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA G11 

1. Składnik stały stawki sieciowej  
[zł/m-c]  

      

2. Składnik zmienny stawki sieciowej 
[zł/kWh]  

      

3. Stawka jakościowa [zł/kWh]        

4. Stawka opłaty przejściowej [zł/m-c]        

5. Opłata abonamentowa [zł/m-c]        

RAZEM dla poz. IV  X   

RAZEM dla poz. I - IV  X   

 
wartość oferty wraz z podatkiem VAT: …………………………………………………..………… PLN  

(słownie: ………………………………………………………………………………………….. …./100) 

Powyższa oferta została przygotowana na podstawie aktualnie obowiązujących cen energii elektrycznych wynikających z „ stawek opłat 
za usługi dystrybucji wynikających z „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej” ENEA Operator Sp. z o.o. Sprzedawca zastrzega 
sobie prawo do zmiany w/w cen i stawek opłat w przypadku zmiany „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej” ENEA Operator Sp. 
z o.o. Zapłata za energię elektryczną będzie dokonywana w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone zgodnie z postanowieniami umowy. 
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................................., dnia ..................... 

 …..….…………………….……………………………… 

(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych 

 do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 


