ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców
..............................................................................................................................................................................................
adres………..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
NIP……………......................................................................REGON...................................................................................
Telefon.................................................................................faks...........................................................................................
e-mail ………………………………………………………………………………………..……………………………………...
adres skrzynki ePUAP ……………………………………………………………………………………………………………
e-mail na który Zamawiający wyśle dyspozycję o uruchomieniu kredytu………………..………………………….....
Konto Wykonawcy ……………………………………………………………………………………..…………………….........
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości
6.000.000,00 zł
zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy.

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zawarte w niej
wymagania oraz warunki zawarcia umowy przyjmuję/emy bez zastrzeżeń.

2. Deklaruję/emy, wykonywanie zamówienia za następujące wynagrodzenie wynikające z załącznika nr 1 do SIWZ Tabela całkowitego rozliczenia oferty:

brutto: .............................................zł
słownie:.....................................................................................................................................................
3. Czas uruchomienia kredytu: Zobowiązuję/emy się:


uruchomić kredyt najpóźniej w dniu następnym po dniu, w którym Zamawiający wyda dyspozycję
uruchomienia kredytu*



uruchomić kredyt w drugim dniu po dniu, w którym Zamawiający wyda dyspozycję uruchomienia*

* Właściwą pozycję z oferowanym czasem uruchomienia kredytu należy podkreślić lub zakreślić bez jej modyfikacji natomiast pozostałą
niewłaściwą pozycję należy przekreślić.
UWAGA:
 W przypadku braku wpisania w Formularzu Ofertowym czasu uruchomienia kredytu, liczonego od momentu wydania przez
Zamawiającego dyspozycji jego uruchomienia lub zaoferowania takiego czasu, który będzie wykraczał poza maksymalny czas
uruchomienia kredytu określony, jako: „dwa dni - po dniu w którym Zamawiający wyda dyspozycję uruchomienia kredytu”, Zamawiający
uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe będzie obligowało
Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp.

verte

4. Uważam/y się związany/ni niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.
przez 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
5. Wadium w kwocie 20.000,00 zł zostało wniesione w dniu ….................. w formie.............................................
6. Oświadczam/y, że:

- wykonam/y zadanie siłami własnymi*
- przewiduję/emy wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów)*:

* Niepotrzebne skreślić
Zakres zalecany Podwykonawcy**

Firma Podwykonawcy**

**Niepotrzebne skreślić
7. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *.
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).

