
Załącznik nr 3 
 
 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Kalkulacja ceny w skali 11 miesięcy 
Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w skali 11 miesięcy - 120 000 m3   

(1 316 640 kWh) 
Grupa taryfowa: W-5  
Moc umowna: 30m3/h  (329,16kWh) 
Do przeliczenia ilości gazu z m3 na kWh/h przyjęto współczynnik konwersji równy 10,972 
 

A. Gaz ziemny wysokometanowy Grupa E 
 
Szacowane zużycie paliwa 
gazowego w okresie 11 
miesięcy [m3] 

Szacowane zużycie paliwa 
gazowego w okresie 11 
miesięcy [kWh] 

Cena jednostkowa netto za 1 
kWh  paliwa gazowego 

                 [gr/kWh] 

Wartość netto w zł (kol. 2 x 
kol.3)/100) 

1 2 3 4 

120 000  1 316 640   

 
B. Opłata abonamentowa 
 

Szacowana ilość miesięcy Cena jednostkowa netto za opłatę 
abonamentową [zł/m-c] 

Wartość netto w zł (kol. 1 x kol. 2) 

1 2 3 

11   

 
C. Opłata sieciowa stała 
 

Szacowana ilość 
godzin w okresie 11 

miesięcy   [h] 

Moc zamawiana 
 [m3/h] 

Moc zamawiana 
             [kWh/h] 

Cena jednostkowa 
netto za opłatę 
sieciową stałą                   
[gr/(kWh/h)] 

Wartość netto w zł 
((kol. 1 x kol. 3 x kol. 

4)/100 

1 2 3 4 5 

8 016 30 329,16   

 
D. Opłata sieciowa zmienna 
 

Szacowane zużycie paliwa 
gazowego w okresie 11 

miesięcy     [m3] 

Szacowane zużycie paliwa 
gazowego w okresie 11 
miesięcy [kWh] 

Cena jednostkowa netto za 1 
za opłatę sieciową zmienną 

                 [gr/kWh] 

Wartość netto w zł ((kol. 2 x 
kol. 3)/100 

1 2 3 4 

120 000 1 316 640   

 

Razem wartość netto - suma wartości (A (kol. 4)+B (kol. 3) +C 

(kol. 5)+D (kol. 4) 

Podatek VAT 

Razem wartość brutto (razem wartość netto + podatek VAT) 
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UWAGA: 

- należy podać w groszach z dokładnością do trzech miejsc po przecinku: tabela A - cenę jednostkową 

netto 1 kWh paliwa gazowego (kol. 3), tabela C - cenę jednostkową netto za opłatę sieciową stałą 

(kol. 4), tabela D - cenę jednostkową netto za opłatę sieciową zmienną (kol. 3) 
 

- należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: tabela A - wartości za paliwo 

gazowe (kol. 4), tabela C - wartość opłaty sieciowej (dystrybucyjnej) stałej (kol. 5), tabela D wartość 

opłaty sieciowej (dystrybucyjnej) zmiennej (kol. 4) oraz tabela B - cenę jednostkową za opłatę 

abonamentową (kol. 2) i wartość opłaty abonamentowej (kol. 3). 

Miejscowość, 
data 

pieczątka imienna i podpis osoby (osób) uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



 


