Załącznik nr 2
..........................................................................
………………………………………………..
pełna nazwa i adres Wykonawcy
.........................................................................
nr telefonu
.........................................................................
nr kom.
.........................................................................
nr fax.
………………………………….……………
Adres email

OFERTA
Ja, niŜej podpisany ……………………….....................................................................działając
w imieniu1 ...................................................................................................................................
i na rzecz2 .................................................................................................................... z siedzibą
.............................................................................................................................. zarejestrowaną
w .............................................................................................. pod numerem .......................
NIP .................................................................. REGON ........................................................
Numer rachunku bankowego ....................................................................................................
w banku: .......................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu na
finansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na
wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu”,

składam niniejszą ofertę:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych
warunków zamówienia za cenę (koszt obsługi kredytu): ...................................., ... zł.
(słownie . …………………….……………………………………………………… złotych ),
w tym :
Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M ( z dnia 16 kwietnia 2008r. opublikowany przez
NBP) + marŜa banku (......................... % + ........................% = ..........................%)
co stanowi kwotę .......................złotych, ( słownie ………………………………… złotych)
Jednorazowa prowizja bankowa ( ......... % )
co stanowi kwotę............................................................................................................, .......zł,
(słownie złotych .........................................................................................................................)
Oferuję postawienie kredytu do dyspozycji w ciągu 5 dni od podpisania umowy kredytowej
i ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytu
Oferuję okres wykorzystania kredytu : od 01.08.2008 r. do 31.12.2008 r.
1
2

NaleŜy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
Podać pełną nazwę firmy

Rozpoczęcie, przez Zamawiającego spłaty rat kapitałowych od 31.01.2009 r. do 31.12.2017
r. w równych ratach miesięcznych płatnych na koniec kaŜdego miesiąca
Spłata odsetek: w ratach miesięcznych od kwoty wykorzystanego kredytu
Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez
Zamawiającego i nie wnoszę do niej Ŝadnych zastrzeŜeń.
Zamierzam /Nie zamierzam3 powierzyć podwykonawcy część zamówienia w zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
…….........................................................................................................................................
UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert.
W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:
1. ………………………………………………..
2.……………………………………………….
3 ........................................................................
4 .........................................................................
5 .........................................................................
6 .........................................................................
Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach
.............................. dnia .................

........................................................................
(podpis wykonawcy lub upowaŜnionego
przedstawiciela)

3

Niepotrzebne skreślić

