
FORMULARZ CENOWY – DO CZĘŚCI   I 

        PPG  1300317154,  Poznań, ul. Wilczak 51. 

I. TARYFA W-4 
1. Opłata za gaz 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

92 000   
gdzie cena jednostkowa oznacza cenę gazu w zł/kWh 

2. Opłata zminenna sieciowa 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

92 000   
gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę sieciową opłaty zmiennej w zł/kWh 

3. Opłata stała sieciowa 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
 

4. Abonament 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
Gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę opłaty abonamentowej w zł/miesiąc 

5. Razem 

1 Wartość ** netto (zł)  
(suma pozycji 1,2,3,4) 

 

2 Stawka VAT (%)  
3 Kwota VAT (zł)  
4 Wartość ** brutto (zł) dla Części I  

 

       …………………………………………………………………………….. 

pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy  

Uwaga! 

*ceny jednostkowe netto podane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku 

**wartość netto i wartość brutto podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 



 

       PPG 1300318093,  Poznań, ul. Hawelańska 10. 

II. TARYFA W-3.6 
1. Opłata za gaz 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

57 000   
gdzie cena jednostkowa oznacza cenę gazu w zł/kWh 

2. Opłata zminenna sieciowa 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

57 000   
gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę sieciową opłaty zmiennej w zł/kWh 

3. Opłata stała sieciowa 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
 

4. Abonament 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
Gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę opłaty abonamentowej w zł/miesiąc 

5. Razem 

1 Wartość ** netto (zł)  
(suma pozycji 1,2,3,4) 

 

2 Stawka VAT (%)  
3 Kwota VAT (zł)  
4 Wartość ** brutto (zł) dla Części I  

 

       …………………………………………………………………………….. 

pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy  

Uwaga! 

*ceny jednostkowe netto podane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku 

**wartość netto i wartość brutto podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 



FORMULARZ CENOWY – DO CZĘŚCI   II 

       PPG  1305291016, Czarnków, ul. Gdańska 56. 

III. TARYFA W-4 
1. Opłata za gaz 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

147 700   
gdzie cena jednostkowa oznacza cenę gazu w zł/kWh 

2. Opłata zminenna sieciowa 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

147 700   
gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę sieciową opłaty zmiennej w zł/kWh 

3. Opłata stała sieciowa 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
 

4. Abonament 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
Gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę opłaty abonamentowej w zł/miesiąc 

5. Razem 

1 Wartość ** netto (zł)  
(suma pozycji 1,2,3,4) 

 

2 Stawka VAT (%)  
3 Kwota VAT (zł)  
4 Wartość ** brutto (zł) dla Części II  

 

       …………………………………………………………………………….. 

pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy  

Uwaga! 

*ceny jednostkowe netto podane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku 

**wartość netto i wartość brutto podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 



FORMULARZ CENOWY – DO CZĘŚCI   III 

       PPG  1305357012,  Trzcianka, ul. Gorzowska 50. 

IV. TARYFA W-3.6 
1. Opłata za gaz 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

48 480   
gdzie cena jednostkowa oznacza cenę gazu w zł/kWh 

2. Opłata zminenna sieciowa 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

48 480   
gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę sieciową opłaty zmiennej w zł/kWh 

3. Opłata stała sieciowa 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
 

4. Abonament 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
Gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę opłaty abonamentowej w zł/miesiąc 

5. Razem 

1 Wartość ** netto (zł)  
(suma pozycji 1,2,3,4) 

 

2 Stawka VAT (%)  
3 Kwota VAT (zł)  
4 Wartość ** brutto (zł) dla Części III  

 

       …………………………………………………………………………….. 

pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy  

Uwaga! 

*ceny jednostkowe netto podane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku 

**wartość netto i wartość brutto podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 



FORMULARZ CENOWY – DO CZĘŚCI   IV 

       PPG  3510012105,  Koło, ul. Toruńska 200. 

V. TARYFA W-3.6 
1. Opłata za gaz 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

88 900   
gdzie cena jednostkowa oznacza cenę gazu w zł/kWh 

2. Opłata zminenna sieciowa 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

88 900   
gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę sieciową opłaty zmiennej w zł/kWh 

3. Opłata stała sieciowa 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
 

4. Abonament 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
Gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę opłaty abonamentowej w zł/miesiąc 

5. Razem 

1 Wartość ** netto (zł)  
(suma pozycji 1,2,3,4) 

 

2 Stawka VAT (%)  
3 Kwota VAT (zł)  
4 Wartość ** brutto (zł) dla Części IV  

 

       …………………………………………………………………………….. 

pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy  

Uwaga! 

*ceny jednostkowe netto podane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku 

**wartość netto i wartość brutto podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 



FORMULARZ CENOWY – DO CZĘŚCI   V 

       PPG  1303887167,  Racot, ul. Kościuszki 20. 

VI. TARYFA W-3.6 
1. Opłata za gaz 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

21 000   
gdzie cena jednostkowa oznacza cenę gazu w zł/kWh 

2. Opłata zminenna sieciowa 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

21 000   
gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę sieciową opłaty zmiennej w zł/kWh 

3. Opłata stała sieciowa 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
 

4. Abonament 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
Gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę opłaty abonamentowej w zł/miesiąc 

5. Razem 

1 Wartość ** netto (zł)  
(suma pozycji 1,2,3,4) 

 

2 Stawka VAT (%)  
3 Kwota VAT (zł)  
4 Wartość ** brutto (zł) dla Części V  

 

       …………………………………………………………………………….. 

pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy  

Uwaga! 

*ceny jednostkowe netto podane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku 

**wartość netto i wartość brutto podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 



FORMULARZ CENOWY – DO CZĘŚCI   VI 

       PPG  1302384007,  Zaniemyśl, Łękno ul. Polwicka 18. 

VII. TARYFA W-3.6 
1. Opłata za gaz 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

31 000   
gdzie cena jednostkowa oznacza cenę gazu w zł/kWh 

2. Opłata zminenna sieciowa 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

31 000   
gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę sieciową opłaty zmiennej w zł/kWh 

3. Opłata stała sieciowa 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
 

4. Abonament 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
Gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę opłaty abonamentowej w zł/miesiąc 

5. Razem 

1 Wartość ** netto (zł)  
(suma pozycji 1,2,3,4) 

 

2 Stawka VAT (%)  
3 Kwota VAT (zł)  
4 Wartość ** brutto (zł) dla Części VI  

 

       …………………………………………………………………………….. 

pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy  

Uwaga! 

*ceny jednostkowe netto podane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku 

**wartość netto i wartość brutto podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 



FORMULARZ CENOWY – DO CZĘŚCI   VII 

       PPG  1302012069  Nowy Tomyśl ul. Poznańska 42. 

VIII. TARYFA W-3.6 
1. Opłata za gaz 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

20 000   
gdzie cena jednostkowa oznacza cenę gazu w zł/kWh 

2. Opłata zminenna sieciowa 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

20 000   
gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę sieciową opłaty zmiennej w zł/kWh 

3. Opłata stała sieciowa 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
 

4. Abonament 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość unktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostrkowa) 

1 12   
Gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę opłaty abonamentowej w zł/miesiąc 

5. Razem 

1 Wartość ** netto (zł)  
(suma pozycji 1,2,3,4) 

 

2 Stawka VAT (%)  
3 Kwota VAT (zł)  
4 Wartość ** brutto (zł) dla Części VII  

 

       …………………………………………………………………………….. 

pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy  

Uwaga! 

*ceny jednostkowe netto podane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku 

**wartość netto i wartość brutto podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 



FORMULARZ CENOWY – DO CZĘŚCI  V III 

      PPG  3520001034,  Ostrów Wlkp., ul. Staroprzygodzka 25. 

IX. TARYFA W-3.6 
1. Opłata za gaz 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

57 000   
gdzie cena jednostkowa oznacza cenę gazu w zł/kWh 

2. Opłata zminenna sieciowa 

Ilość gazu (kWh) Cena jednostkowa netto* (zł) Wartość netto ** (zł) 
(ilość gazu x cena jednostkowa netto) 

57 000   
gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę sieciową opłaty zmiennej w zł/kWh 

3. Opłata stała sieciowa 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
 

4. Abonament 

Ilość punktów poboru Ilość miesięcy  Cena jednostkowa netto* 
(zł) 

Wartość netto ** (zł) 
(ilość punktów poboru x ilość 
miesięcy x cena jednostkowa) 

1 12   
Gdzie cena jednostkowa oznacza stawkę opłaty abonamentowej w zł/miesiąc 

5. Razem 

1 Wartość ** netto (zł)  
(suma pozycji 1,2,3,4) 

 

2 Stawka VAT (%)  
3 Kwota VAT (zł)  
4 Wartość ** brutto (zł) dla Części VIII  

 

       …………………………………………………………………………….. 

pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy  

Uwaga! 

*ceny jednostkowe netto podane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku 

**wartość netto i wartość brutto podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 


