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Załącznik nr 1.1 do SIWZ: PN/5-2019 
 
 

Formularz cenowy 
 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 
Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 

i Goczałkowicach - Zdrój przy ul. Jeziornej 86 
nr sprawy PN/5-2019 

 
 

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

 
 
 

 

Zasilanie podstawowe 
ul. Żeliwnej 38  
w Katowicach  
ze stacji transformatorowej 
K1030 
Napięcie zasilania 6kV, 
moc umowna 300  kW 

Cena 1 MWh 
brutto/stawki 
brutto 
[zł] 

Szacowane zużycie 
energii elektrycznej w 
okresie trwania umowy 
 [MWh] 
 

Ilość 
miesięcy 

Wartość brutto  
[zł] 
 
w zakresie opłaty za energię 
całodobowo:  
(kol.5= kol.2 x kol.3) 
 
w zakresie opłaty za usługę 
rozliczenia: 
 (kol.5 =kol.2 xkol.4) 

1 2 3 4 5 

Opłata za energię 
całodobowo 

 396 MWh 12  

Opłata za usługę 
rozliczenia 

 x 12  

Suma (1)  

Zasilanie podstawowe 
budynku Parku 
Przemysłowo- 
Technologicznego 
Ekoenergia - Woda - 
Bezpieczeństwo  
w Katowicach przy  
ul. Żeliwnej 38  
ze stacji transformatorowej              
KY105 
Napięcie zasilania 6kV, 
moc umowna 1150 kW. * 

Cena 1 MWh 
brutto/stawki 
brutto 
[zł] 

Szacowane zużycie 
energii elektrycznej w 
okresie trwania umowy 
[MWh] 
 

Ilość 
miesięcy 

Wartość brutto  
[zł] 
 
w zakresie opłaty za energię 
całodobowo:  
(kol.5= kol.2 x kol.3) 
 
w zakresie opłaty za usługę 
rozliczenia: 
(kol.5 =kol.2 xkol.4) 

1 2 3 4 5 

Opłata za energię 
całodobowo 

 1440 MWh* 12  

Opłata za usługę 
rozliczenia 

 x 12  

Suma (2)  
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SUMA (1) + SUMA (2) + SUMA (3) = WARTOŚĆ przeniesiona do Formularza oferty. 
 
 
 
.............................. , dnia ........................  
______________________________________  

 

 ………............................................................. 
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

Zasilanie podstawowe 
Goczałkowice Zdrój                  
ul. Jeziorna 86 ze stacji 
transformatorowej 
S441MO 
 
Numer odbiorcy                    
WO-13-269,  
nr licznika: 94032707  
Napięcie zasilania 0,4 kV, 
moc umowna 25kW 

Cena 1 MWh 
brutto/stawki 
brutto 
[zł] 

Szacowane zużycie 
energii elektrycznej w 
okresie trwania umowy 
[MWh] 
 

Ilość 
miesięcy 

Wartość brutto  
[zł] 
 
(w zakresie opłaty za energię 
całodobowo:  
(kol.5= kol.2 x kol.3) 
 
w zakresie opłaty za usługę 
rozliczenia: 
(kol.5 =kol.2 xkol.4) 

1 2 3 4 5 

Opłata za energię 
całodobowo 

 78 MWh 12  

Opłata za usługę 
rozliczenia 

 x 12  

Suma (3)  


