................................................
miejscowość / data

FORMULARZ OFERTOWY
dla części II przedmiotu zamówienia ,,Udzielenie kredytu
długoterminowego w wysokości 111.397 PLN dla Gminy Małomice”
…………………………………..
Nazwa Wykonawcy

….………………………………
Siedziba

………………………………..
Nr telefonu, faksu

Gmina Małomice
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości nie
przekraczającej 206.000 euro
na udzielenie Gminie Małomice kredytu
długoterminowego w wysokości 446.180 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć
tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne
zgodnie z załączoną Uchwałą Nr XXIII/150/08 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia
10 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
inwestycyjnego ze środków Europejskiego Banku Rozwoju Część II Udzielenie
kredytu długoterminowego w wysokości 111.397 PLN dla Gminy Małomice
ogłoszonym w BZP Nr 244076-2008 z dnia 11 listopada 2008r. oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Małomicach od dnia 21 maja 2008r.
1.Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :
Łączny koszt udzielenia kredytu długoterminowego dla Gminy Małomice
w wysokości 111.397 zł. wynosi : ...............................................................................
........................................................................................................................................
w tym
• Oprocentowanie……………
• marża …………………..
• prowizja .........................
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie
wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. tj. przez 30 dni licząc od
dnia upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że przedłożymy projekt umowy do zaakceptowania
przez Zamawiającego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do:

podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Zgodnie z art.8 ust.3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega,
że następujące strony złożonej oferty ………stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one
udostępniane.
7. Całość oferty zawiera ................... kolejno ponumerowanych stron.
8.. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną całość są:
1) ..................................................................
2) ...................................................................
3) ...................................................................
4) ..................................................................
5) ..................................................................
6) ...................................................................
7) ..................................................................
8) ...................................................................
9) ..................................................................
10)...................................................................
11).................................................................

.........................................
adres

.........................................................
( data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy )

