al cznik nr 1 do SIW
(pieczęć

Wykonawcy)

OFERTA PRZETARGOWA
POWIAT KROŚNIEŃSKI
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu ni eograniczony m zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), na:

„ Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w 2015 roku
w kwocie 3 500 000,00

zł"

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówi eni a publicznego zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia za:

I.

kryterium: cena

L.p.

Ko szty

obsługi

kredytu w

wysokości

3 500.000

zł

Wyso ko ść

Kwota

oprocentowania
[%]

[zł]

Oprocentowanie kredytu (WIBOR IM
z dnia 18 .08 .2015 r. ( 1,66 %) + marża banku)

1.

Całkowita

Słownie:

----

cena kredytu

.............. ... ..... ..... ............ .. ... ........... .......................... ......... ....
....... .......... ...... .................................................................. ..........................

II.

kryterium: termin uruchomienia kredytu

Zaoferowany termin postawienia do dyspozycji
dnia
2.

złożenia

przez Zamawiającego zapotrzebowania wynosi: ......

O świadczamy,

i realizacji
3.

Zamawiającego wypłacanych

że

w

cenie

oferty zostały
umownego .

transz kredytu

licząc

od

dzień/dni.

u wzg lędnione

wszystkie

koszty

wykonania

przyszłego świadczenia

O ś wiadczamy, że zapoznali ś my się

wszystkimi jej

załącznikami

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze
i akceptujemy w/w dokumenty bez zastrzeżeń.

4.

Informujemy, że
s kładania ofert.

uważam y się

za

związanych niniej szą ofertą

5.

Oświadczamy, że

ceny podane

są

w

złotych

polskich .

na okres 30 dni od

upływu

terminu

6. Informacje
„tajemnica

stanowi ące tajemnicę przed się biorstwa znajdują s i ę
przed s i ę bi orcy"

i zawarte

są

w kopercie oznaczonej napi sem

na stronach nr .. ... .

(UWAGA: Wykonawca obowiązany j est uzasadnić zas trzeżenie niektórych informacji jako tajemnicy
Brak uzasadnienia przez wykonawcę podstaw do z astrzeżenia danych informacji jako
tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne).

przedsiębiorstwa.

Oświadczamy, że

7.

zgod ni e z a1i. 26 ust. 2d ustawy prawo zamówiei'l publi cznych, pozostaj emy/nie
pozostajemy* w grupie kapitałowej z n astę puj ącymi podmiotami gospodarczym i (podać dokładne
dan e teleadresowe podm iotów):

1......... .. ............... .. ........ ........... ... . ...... ... .. .. .. ..... .

2 .......... .......... . ......... .. ... ..... ...... .... ........ . ... . . ....... .
3 .. .. . . .. .... .... .. . .. .. . .... ... ... . ..... . .... . .. ... .... .... . ........... .
Informuję,

8.

u

wybór niniejszej oferty

Zamawiającego obowiązku

Nazwa

Jej

że

(rodzaj)

wartość

ush1 gi,

będzie/nie

będzie *

prowadzić

do powstania

podatkowego.

której

św iadcze ni e

będz ie

pro wad z ić

do

Jego

powstania:

bez kwoty podatku: .. .. ..... .... ........ .. .... ..... .. ...... . ... .... . .. . ... .. . . .... . .. .. .

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami).

9.

Załącznikami

do nini ejszej ofeity

są:

a) ......... ..... .......... ... .......... ....... ..... .. .......... .... .... .. .... .... .... .. ... ...... ....... .... .. .... .. .
b)
c)
d)
e)

·· ···· ······· ······ ·· ······· ···· ··· ·· ······· ··· ·· ··· ···· ··· ···· ······ ····· ······ ··· ·················· ··· ······ ····
····· ···· ····· ····················· ·· ········· ······· ·· ····· ··· ········ ····· ·· ····· ······· ·· ··· ··· ·· ····· ···· ···· ·
... .......... ... .......... ........ ........ .......... .... ....... ............ ... ... .... ..... ....... ..... ..... .... .. .
.... .... ... .. ... ....... ..... .. ..... ....... ... ... ..... ......... .. ..................... ....... ........... ... ... .... .

f) ········· ······ ···· ······· ········· ······ ········ ······ ··· ········· ··· ·· ···· ·· ················ ···· ········ ·· ·· ·· ··
g) ···· ······· ··········· ············· ··· ·········· ··· ······ ········ ··· ··· ····· ······· ·· ···· ······ ·· ······· ··· ···· ·· ·

Aktualne dane Wykonawcy:
Tel: .................... .... ......... ... .. .... ............. .....
Fax: ...... .... ....... .... ............. ... ... .......... ...... .. .
Nr konta bankowego: ........... .. ................ .... ..... ... .. .. ............ .......... .. ... .... ........... ... ...... ... ...... .

Na kolejno .. ... ponumerowanych stronach

Miejsce i data .... .......... ........ ..... .

składamy całość

oferty.

Podpi sano ** .. ......... ... ... .. ...... ...... ... ...... .

* zaznaczyć właśc iwe
**/podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnom ocn ictwie
uprawnionych do zaciągania zobow iązań/

