Załącznik nr 1
Formularz Oferty

Formularz oferty
JA/MY NIŻEJ PODPISANI
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
… …………………………………………………………………………………………..…
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 13.000.000,00 PLN dla Gminy
Łapy”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za łączną cenę
brutto: ………………………………………………………….
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………….)
w tym:
- odsetki od kredytu wynoszą
(marża Banku w zł + WIBOR 1M w zł)
- prowizja od udzielonego kredytu wynosi

= ……………………...PLN

oferowana stopa odsetek w procentach
w tym:
WIBOR 1M na dzień 6 lipca 2018 roku
Marża banku (+,-)
wysokość prowizji od udzielonego kredytu

= ……………………. %

= ……………………...PLN

= 1,64 %
= ……………………..%
= ……………………..%

1. OŚWIADCZAMY, iż uruchomimy kredyt w terminie ……………..dni od dnia
przekazana wniosku o uruchomienie kredytu przez Zamawiającego
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i
zasadami postępowania.
3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania
ofert

5. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego
zamówienia
jest
następujący:
………………………….
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

6. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy proponowane przez Zamawiającego istotne
postanowienia umowy, które w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się
zamieścić w projekcie umowy.
7. Wadium
zostało
wniesione
w
formie
……………………………………………………….
8. Wadium
należy
zwrócić
na
konto
…………………………………………………………..
…………………………………………………………………… (dotyczy pieniężnej formy
wniesienia wadium).
9. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.**
10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy
kierować na poniższy adres:
adres: …………………………………………………………………………..………………
e-mail: ..…………………………………………………………………..……………………
11. OFERTĘ niniejszą składamy na …………… stronach.
12. HASŁO DOSTĘPU DO PLIKU JEDZ:
…………………………………….................................……………......................
Inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ:
………………………………………………………………………………………

………..
dnia
…………
…………………………………………………………………

roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
________________________
* niepotrzebne skreślić
1)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

