
 
FORMULARZ OFERTOWY   

OFERTA HANDLOWA 
 
Przedmiot zamówienia:  

Zakup energii elektrycznej dla trzydziestu trzech obiektów Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 
„Dane Oferenta” 

 
 
Dane dotyczące Oferenta: 
 
1. Nazwa firmy: 

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

2. Adres firmy: 

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

3. Numer telefonu: 

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

4. Numer NIP: 

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

5. Numer REGON: 

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

6. Adres e-mail 

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

 

 
Upełnomocnieni Przedstawiciele Oferenta 

 
 

.......................................................................... 
                                                                      (podpis, pieczęć) 

 
                 data .................................................................  

 
 

 
 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 

„Cena za przedmiot oferty” 
CENNIK 

 

Oferujemy następujące ceny netto energii elektrycznej dla obiektów PGWiR S.A.: 

1. Zakup energii elektrycznej dla: 

 GPZ Odsalanie ul. Młyńska 24, Czerwionka-Leszczyny (Dawny Zakład Odsalania 
Dębieńsko), 

 ul. Nowy Dwór, Czerwionka-Leszczyny (Dawny Zakład Odsalania Dębieńsko), 

 ujęcia wody przemysłowej w Łące k/Pszczyny  ul. Piotra Skargi 26,  

 ujęcia wody przemysłowej w Kłokocinie k/Żor  ul. Kłokocińska 53 ,  

 ujęcia wody przemysłowej w Godowie k/Wodzisławia Śl. ul. Gliniki 32, 

 pompowni wody dołowej w Rybniku ul. Błękitna,  

 pompowni Hynek 2 Pniówek ul. Pszczyńska-Słowików, 

 pompownia na terenie KWK Budryk, Ornontowice ul. Zamkowa 10, 

 Pompownia wody opadowej Jastrzębie-Zdrój Dębina 
 

ceny energii elektrycznej  obowiązujące od dnia 01.07.2022r. do 31.12.2022r. w taryfie B 23: 

WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA   zł/MWh 

Szczyt przedpołudniowy                                           

Szczyt popołudniowy                                           

Pozostałe godziny doby                                           

 

2. Zakup energii elektrycznej dla: 

 oczyszczalni ścieków w Ornontowicach ul. Nowa 

ceny energii elektrycznej  obowiązujące od dnia 01.07.2022r. do 31.12.2022r. w taryfie B22: 

WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA   zł/MWh 

Szczyt                                            

Poza szczyt                                           

 

 

3. Zakup energii elektrycznej dla: 

 pompowni „P1 Hynek” w Jastrzębie-Bzie. 

ceny energii elektrycznej  obowiązujące od dnia : 01.07.2022r. do 31.12.2022r. w taryfie B21: 

WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA   zł/MWh 

Całodobowo                                           

 

 

 



 

4. Zakup energii elektrycznej dla: 

 pompowni wody dołowej w Jastrzębiu - Zdroju  ul. Księdza Jana 
Twardowskiego,  

 pompowni wód opadowych  - Jastrzębie-Zdrój ul.. Szybowa obok nr 3A, 

 Oczyszczalnia ścieków Szczygłowice – Knurów ul. Górnicza, 

 Pompownia wody powierzchniowej Szotkówka – Jastrzębie-Zdrój 

ul. Moszczeńska. 

ceny energii elektrycznej  obowiązujące od dnia 01.047.2022r. do 31.12.2022r. w taryfie 

C23: 

WYSZCZEGÓLNIENIE  STAWKA   zł/MWh 

Szczyt przedpołudniowy                                            

Szczyt popołudniowy                                            

Pozostałe godziny doby                                            

                                                                        

5. Zakup energii elektrycznej dla: 

 pompowni „Pochwacie 4” w   Jastrzębiu-Zdroju ul. Norwida. 

ceny energii elektrycznej  obowiązujące od dnia 01.07.2022r. do 31.12.2022r. w taryfie C22a: 

WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA   zł/MWh 

Szczyt                                            

Poza szczyt                                           

 

6. Zakup energii elektrycznej dla: 

 pompowni Wiadukt w Jastrzębiu-Zdroju ul. Pszczyńska. 

 pompownia Rów Mszański  – Mszana ul. Moszczeńska, 

 pompownia P10  – Krzyżowice ul. Śląska, 

 pompownia P1  – Jastrzębie- Zdrój ul. Wolności, 

 pompownia Jastrzębie- Zdrój – Szeroka  ul. Wolności. 

 Budynek socjalny – Jastrzębie-Zdrój Chlebowa 22 

 

cena energii elektrycznej obowiązująca od dnia 01.07.2022r. do 31.12.2022r. w taryfie C21: 

WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA   zł/MWh 

Całodobowo                                           

 

7. Zakup energii elektrycznej dla: 

 komory pomiarowej – Jastrzębie-Zdrój ul. Węglowa 

ceny energii elektrycznej  obowiązujące od dnia 01.07.2022r. do 31.12.2022r. w taryfie C13: 

WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA   zł/MWh 



 

Szczyt przedpołudniowy                                           

Szczyt popołudniowy                                           

Pozostałe godziny doby                                           

 

8. Zakup energii elektrycznej dla: 

 budynku administracyjnego Jastrzębie-Zdrój ul. Chlebowa 22, 

 budynku warsztatowo – garażowego Jastrzębie-Zdrój ul. Chlebowa 22, 

 pompowni Jastrzębie-Zdrój ul. Gagarina, 

 pompownia P1 - Krzyżowice ul. Ligonia, 

 pompowni P3 – Krzyżowice ul. Zwycięstwa, 

 pompowni P4 – Krzyżowice ul. Wojciecha Korfantego, 

 pompowni Boczna – Gogołowa ul. Boczna, 

 pompowni P2 – Jastrzębie-Zdrój ul. Wolności, 

 pompowni Zamkowa – Jastrzębie-Zdrój ul. Zamkowa, 

 hala produkcyjna – Jastrzębie-Zdrój ul. Wyzwolenia. 

cena energii elektrycznej  obowiązująca od dnia 01.07.2022r. do 31.12.2022r. w taryfie C11: 

WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA   zł/MWh 

Całodobowo                                           

 

Do wyżej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT w wysokości……..% 

Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym 

oblicza się jako iloczyn ilości energii sprzedanej, ustalonej na podstawie wskazań 

urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i 

składnika zmiennego ceny energii danego produktu określonej w powyższej tabeli. 

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.07.2022r.  do 31.12.2022r.     

 
 

Upełnomocnieni Przedstawiciele Oferenta 
 
 

.......................................................................... 
                                                                      (podpis, pieczęć) 

 
                data ................................................................. 

 


