Załącznik nr 1 do ZP.271.1.2.2019

Pieczątka firmowa Wykonawcy
Tel. komórkowy: ................................
Faks: ..................................................
e-mail: ..............…………................................

OFERTA
W związku z ogłoszeniem przez Gminę Miasta Gostynina przetargu nieograniczonego na zadanie
pn:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie
1.372.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wyszczególnionym w SIWZ:
1) Składamy ofertę cenową:
- marża banku doliczana do WIBOR 1M (podana w procentach i w zł, zgodnie z częścią
XVIII specyfikacji) za cały okres obowiązywania umowy ...............% ..............................zł
(słownie ...................................................................................................................... złotych);
- WIBOR 1M 269.241,00 zł.
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2) Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania faksem dyspozycji dla Wykonawcy (liczba
dni) ................................ .
3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni.
5) Informujemy, że nie zamierzamy powierzać wykonania kluczowych części przedmiotowego
zamówienia podwykonawcom.
6) Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa (należy zaznaczyć jedną wybraną opcję).
Oświadczam, że jestem – zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – prawo
przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646):

□ mikroprzedsiębiorcą – tj. przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz którego roczny obrót
netto, lub roczna suma bilansowa na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości
w złotych 2 milionów euro.

□ małym przedsiębiorcą – tj. przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich
lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz którego roczny obrót
netto, lub roczna suma bilansowa na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości
w złotych 10 milionów euro.

□ średnim przedsiębiorcą – tj. przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich
lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz którego roczny obrót
netto, lub suma bilansowa na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w
złotych 43 milionów euro.

Data ............................................

..........................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy

