Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

……………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

Pełna nazwa i adres Wykonawcy (firmy):
.....................................................................
……………………………………………
……………………………………………
W przypadku wpisu w KRS – numer KRS:
……………………………………………
W pozostałych przypadkach – numer NIP i PESEL:
……………………………………………..
Zamawiający:
Gmina Sędziszów
OFERTA
1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu – udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą „Udzielenie i obsługa kredytu
bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetu
Gminy Sędziszów na 2017 rok”:
1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączonymi do niej
dokumentami, za cenę: …...........……..…………………………………………….. zł
(słownie złotych: ...........................................................................................................),
wynikającą z załączonej do oferty kalkulacji ceny oferty;
2) oferujemy w okresie kredytowania stałą marżę, która wynosi: ........................... %.
(słownie procent: ..................................................................................), uwzględnioną
w oferowanej cenie, jako składnik stopy procentowej kredytu.
2. Ww. cena za wykonanie zamówienia została wyliczona w tabeli obliczenia ceny przy
stopie bazowej oprocentowania WIBOR 1 M w wys. 1,66% z dnia 07.06.2017r,
oferowanej powyżej marży, oraz na podstawie wymagań określonych w SIWZ.
3. Wskazuję poniżej części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć
podwykonawcom, oraz podaję firmy tych podwykonawców (nazwę oraz adres siedziby):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(wypełniać, tylko w przypadku opisanym powyżej).

4. Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) – rozdz. 7, zaliczam się do
.................................................................... (wypełnić: mikro przedsiębiorców, albo małych
przedsiębiorców, albo średnich przedsiębiorców, albo dużych przedsiębiorców).
5. Oświadczam, że:
1) zapoznałem się z warunkami udziału w postępowaniu oraz warunkami realizacji
zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń;
2) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia;
3) akceptuję wzór umowy wraz z warunkami płatności;
4) przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
5) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania
ofert;
6) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:
..................................................................................................................................................
(wypełnić, jeśli dotyczy)

7. Dane do korespondencji:
Adres: ......................................................................................................................................
Numer telefonu: .......................................................................................................................
Numer faksu: ...........................................................................................................................
e-mail: ......................................................................................................................................
8.

Oferta została złożona na ................................................ stronach.

9.

Do oferty dołączono następujące dokumenty:
1) ...........................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................

............................................, dnia ..............................

.................................................................
(podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz ich pieczątki)

