
Załącznik nr 5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

kalkulacja ceny 12 miesięcy

przewidywane szacunkowe 

zużycie paliwa gazowego w 

skali 12 miesięcy

79810 m3 (+/-10%)

moc zamawiana 40m3/h

grupa taryfowa W-5

Szacowane zuzycie paliwa 

gazowego w okresie 12 

miesięcy [m3]

1

79810 m3 (+/-10%)

Szacowana ilość miesięcy

1

12

C. OPŁATA SIECIOWA STAŁA

Szacowana ilość godzin w 

okresie 12 miesięcy [h]

1

8760

Szacowane zuzycie paliwa 

gazowego w okresie 12 

miesięcy [m3]

1

79810 m3 (+/-10%)

A. GAZ ZMIEMNY WYSOKOMETANOWY GRUPY E

Cena jednostkowa netto za 1 m3 paliwa 

gazowego [zł/m3]

wartość netto w 

zł (kol. 1 x 2)

2 3

B. OPŁATA ABONAMENTOWA

Cena jednostkowa netto za opłatę 

abonamentową [zł/m-ce]

wartość netto w 

zł (kol. 1 x 2)

2 3

moc zamawiana [m3/h]
cena jednostkowa 

netto za opłatę 

wartość netto w 

zł (kol. 1x2x3)

2 3 4

40

D. OPŁATA SIECIOWA ZMIENNA

Cena jednostkowa netto za opłatę 

sieciową zmienną [zł/m3]

wartość netto w 

zł (kol. 1 x 2)

2 3



E. OPŁATA ZA OCHYLENIE DO CIEPŁA SPALANIA

Szacowana średnia 

arytmetyczna ciepła spalania 

[MJ/m3]

1

WARTOŚĆ netto [zł/m3]*

1

* wpisać wartość netto z kolumny 5

UWAGA: Należy podać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku: A. cenę jednostkową netto

1 m³ paliwa gazowego (kol.2), C. cenę jednostkową netto za opłatę sieciową stałą (kol. 3),

D. cenę jednostkową netto za opłatę sieciową zmienną (kol. 2), E. cenę jednostkową netto 1 m³

paliwa gazowego (kol. 4) i wartość netto wyrażoną w zł/m³ (kol. 5) dotyczącą opłaty za

odchylenie od ciepła spalania.

Nominalna wartość ciepła 

spalania [MJ/m3]

współcz

ynnik

cena jednostkowa 

netto za 1 m3 paliwa 

gazowego [zł/m3]

79810 m3 (+/-10%)

wartość netto 

[zł/m3]  (kol. (1:2-

3) x kol.4)

2 3 4 5

39,50 1

F. OPŁATA ZA ODCHYLENIE OD CIEPŁA SPALANIA

szacowane zużycie paliwa gazowego w 

okresie 12 miesięcy [m3]

wartość netto w 

zł (kol. 1 x 2)

2 3

RAZEM WARTOŚĆ NETTO - SUMA WARTOŚCI (A+B+C+D+E)

PODATEK VAT

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (KOSZT NETTO +PODATEK VAT)


