Or.271.21.2018
Załącznik Nr 26
- WZÓR FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty
wspólnej: ...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
TEL.* .........…………................……………………………………………….
REGON*: …………………................…………………………………………
NIP*: …………………………………................………………………………
FAX* oraz e-mali na które zamawiający ma przesyłać korespondencję:
fax: .......................................... / e-mali: ……………………………………………………
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Zamawiający:
Gmina Czarna Białostocka reprezentowana
przez Burmistrza Czarnej Białostockiej
z siedzibą w Urzędzie Miejskim
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Udzielenie kredytu
długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarna Białostocka na
2018 rok
oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
1

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
oraz Istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy , na następujących warunkach: za cenę brutto w kwocie ....................................... zł
(słownie: ………..…...............................………..….…………..zł)
stanowiącą całkowity koszt obsługi kredytu, tj: sumę odsetek za okres kredytowania
z uwzględnieniem: WIBOR 1M z dnia 29.08.2018 r. oraz marży Banku w wysokości .......... punktu
procentowego w stosunku rocznym.

2

Zobowiązujemy się do uruchomienia kredytu od momentu złożenia dyspozycji wypłaty transzy
w poniższym terminie:
wypłata w ciągu …….

dni od złożenia dyspozycji. ( minimalnie-1 dzień, maksymalnie 4 dni)

3

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, jakie ponosi
Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

4

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje do
przygotowania oferty.

5

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
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5. Zakres zadania objętego zamówieniem zamierzamy: wykonać sami (*)/ zamierzamy powierzyć
także podwykonawcom (*).
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim
przedsiębiorstwem(*).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym
przedsiębiorstwem i
które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
8. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia, w tym
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zostały
przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)
2)
3)
4)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
pełnomocnictwo do występowania przez podmioty wspólnie (**),
inne...........................................................
(**)
10.
Oświadczamy, że wypełniliśmy 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.***

.........................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
(*) niepotrzebne skreślić,
(**) jeśli dotyczy,

***- W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.
14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – (w tym przypadku proszę o wykreślenie
treści oświadczenia).
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