Załącznik nr 2 do SIWZ
NAZWA I ADRES WYKONAWCY/ lub WYKONAWCÓW
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, itp.)

………………………………………….
…………………………………………..
Nr telefonu: ……………………………
Nr faksu:

……………………………

Adres e-mail …………………………….
NIP ……………..……………
REGON ……………………..

OFERTA
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej www.eko-region.pl

I. Oferujemy:
„Udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup nowych pojemników
plastikowych przeznaczonych do zbiórki odpadów w wysokości 6 000 000 zł ”
1.1. Marża wynosi:

............... %

1.2. Wartość wskaźnika WIBOR 1M z dnia 15.05.2019 r. wynosi: 1,64 %

1.3 Cena oferty obliczona dla potrzeb porównania ofert wynosi:
…………………………………………………………………………………… zł
Słownie: ………………………………………………………………………………... zł
II. Oferujemy czas oczekiwania na wpływ środków na rachunek bankowy
Zamawiającego od momentu uruchomienia kredytu w ilości –
……………....….. dni robocze (słownie ……………….….…. dni robocze)
(należy podać liczbę dni roboczych w ilości od 1 do 7), w przypadku nie uzupełnienia Zamawiający
przyjmuje, iż Wykonawca oferuje 7 dniowy czas oczekiwania na wpływ środków na rachunek
bankowy Zamawiającego od momentu uruchomienia kredytu

Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2025 r.
III
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunkach zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy oraz,
że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych
w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.

niniejszą

ofertą

na

czas

wskazany

6. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone
w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe

7. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy do zawarcia umowy
na warunkach, określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
imię i nazwisko:
.............................................................................................................................
tel./fax
...........................................................................................................................................
Pełnomocnictwo w załączeniu.
pkt 9 oferty wypełniają Wykonawcy składający ofertę wspólnie oraz załączają do
oferty pełnomocnictwo.
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować
na poniższy adres:
___________________________________________________________________
Numer tel/faksu: …………………………………………………………………
9. Wykonawca należy do małych i średnich przedsiębiorców: TAK / NIE *

* nie potrzebne skreślić:

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1).....................................................................
(2).....................................................................
(3).....................................................................
(4).....................................................................
(5).....................................................................
(6).....................................................................
Miejscowość ................................................................. dnia ........................................ 2019 r.

...........................................................................................
(pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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