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Strona 1

Adres punktu poboru: Dębowskiego 7A
Grupa Taryfowa C22b
Łączna moc umowna [kW] 35
liczba punktów poboru energii [szt.]
Czas trwania umowy [liczba miesięcy]

Opis usługi Podział na strefy
Ilość 
szacunkowa

Cena 
jednostkowa 

netto [zł]

Wartość 
netto [zł]

Wartość brutto 
[zł]

Energia elektryczna strefa 1: Dzienna  [MWh] 23
Energia elektryczna strefa 2: Nocna  [MWh] 17
Opłata handlowa [zł/m-c]

Adres punktu poboru: Tadeusza Kościuszki 15
Grupa Taryfowa B23
Łączna moc umowna [kW] 280
liczba punktów poboru energii [szt.]
Czas trwania umowy [liczba miesięcy]

Opis usługi Podział na strefy
Ilość 
szacunkowa

Cena 
jednostkowa 

netto [zł]

Wartość 
netto [zł]

Wartość brutto 
[zł]

Energia elektryczna strefa 1: szczyt przedpołudniowy  [MWh] 200
Energia elektryczna strefa 2: szczyt popołudniowy  [MWh] 180
Energia elektryczna strefa 3: pozostałe godziny doby  [MWh] 800

Grupa Taryfowa C21
Łączna moc umowna [kW] 100
liczba punktów poboru energii [szt.]
Czas trwania umowy [liczba miesięcy]

Opis usługi Podział na strefy
Ilość 
szacunkowa

Cena 
jednostkowa 

netto [zł]

Wartość 
netto [zł]

Wartość brutto 
[zł]

Energia elektryczna strefa 1: strefa całodobowa  [MWh] 43
Opłata handlowa [zł/m-c]

Grupa Taryfowa C12a
Łączna moc umowna [kW] 21
liczba punktów poboru energii [szt.]
Czas trwania umowy [liczba miesięcy]

Opis usługi Podział na strefy
Ilość 
szacunkowa

Cena 
jednostkowa 

netto [zł]

Wartość 
netto [zł]

Wartość brutto 
[zł]

Energia elektryczna strefa 1: szczyt 7,5
Energia elektryczna strefa 2: pozaszczytem 27,5
Opłata handlowa [zł/m-c]

Grupa Taryfowa C12a
Łączna moc umowna [kW] 17
liczba punktów poboru energii [szt.]
Czas trwania umowy [liczba miesięcy]

Opis usługi Podział na strefy
Ilość 
szacunkowa

Cena 
jednostkowa 

netto [zł]

Wartość 
netto [zł]

Wartość brutto 
[zł]

Energia elektryczna strefa 1: szczyt 3
Energia elektryczna strefa 2: pozaszczytem 3,5
Opłata handlowa [zł/m-c]

Razem sprzedaż energii

Adres punktu poboru: Raciborsko

Sprzedaż energii elektrycznej

Razem sprzedaż energii

Adres punktu poboru: Bogucka 24

Sprzedaż energii elektrycznej

Razem sprzedaż energii

Adres punktu poboru: Dębowskiego Park&Ride

Sprzedaż energii elektrycznej

FORMULARZ CENOWY - Załącznik nr 1A do SIWZ                                   znak: P-1/2019

I. Dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż

Sprzedaż energii elektrycznej /planowane zużycie roczne/

Razem sprzedaż energii

Sprzedaż energii elektrycznej/planowane zużycie roczne/

Opłata handlowa [zł/m-c]
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Grupa Taryfowa B23
Łączna moc umowna [kW] 220
liczba punktów poboru energii [szt.]
Czas trwania umowy [liczba miesięcy]

Opis usługi Podział na strefy
Ilość 
szacunkowa

Cena 
jednostkowa 

netto [zł]

Wartość 
netto [zł]

Wartość brutto 
[zł]

Energia elektryczna strefa 1: szczyt przedpołudniowy  [MWh] 1,1
Energia elektryczna strefa 2: szczyt popołudniowy  [MWh] 0,62
Energia elektryczna strefa 3: pozostałe godziny doby  [MWh] 2,6
Opłata handlowa [zł/m-c]

Razem sprzedaż energii

Razem sprzedaż energii

Adres punktu poboru: Mediateka ul. Słowackiego

Sprzedaż energii elektrycznej
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