Zał. nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów
Adres poczty elektronicznej: poczta@goscieradow.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.goscieradow.pl

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
NIP …………………………………..……., REGON...............................................................
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
•

adres korespondencyjny:
………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………................................................................................

•

numer faksu: ……………………………........numer telefonu: …………………………

•

e-mail: ………………………………………....................................................................

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
.......................................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
.......................................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym znak ZPO 271.4.2018
ogłoszonego w dniu 15.05.2018 r. przez Gminę Gościeradów składam ofertę na:

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000,00 na
pokrycie deficytu budżetowego
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
za całkowity koszt udzielenia kredytu w wysokości: ………………………………………………..zł
(słownie) ……………………………………………………………………………………………….
w tym ;
1. prowizja „0” %
2. stała marża Banku w wysokości ................% kwota ................................................................zł
3. WIBOR 1M z dnia 30.04.2018 r. 1,70 % kwota .......................................................................zł
(przyjąć do wyliczenia WIBOR 1M według kursu na dzień 30.04.2018 r., stałą marżę Banku , bez prowizji oraz innych
dodatkowych opłat. Należy przyjąć pełną kwotę kredytu tj. 3.200.000zł oraz rzeczywistą liczbę dni w roku).

Oświadczenia Wykonawcy
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie
niezbędne informacje co do ryzyka i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć
wpływ na ofertę przetargową i bierzemy pełną odpowiedzialność za odpowiednie
wykonanie przedmiotu umowy.
4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om:
…………………………………………………………..
(wskazać firmę podwykonawcy/–ów lub wpisać nie dotyczy)
następujące części usług:
…………………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców
lub wpisać nie dotyczy)
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 7 Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa.

6. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór
oferty:
a)

nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć,

b)

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………1

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów Zamawiający
przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego
po stronie Zamawiającego.
7. Oświadczamy że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …… do nr
……………..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty
dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień
składania ofert (art. 297 kk).
9. Informuję, że:

□
□

jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem,
nie jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem

………………………………...................................................................................................
(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy)

