BZP/38/DIIF/2017

Załącznik nr 3 do SIWZ

.............................................................
Nazwa (firma) Wykonawcy albo Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

.............................................................
nr tel./faxu

...............................................................
e-mail

...............................................................
NIP/ REGON

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym BZP/38/DIIF/2017 pn.:

„Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na Rozwój
Turystyki” w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka."

MY NIŻEJ PODPISANI
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(nazwa (firma ) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)
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(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej)
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) na część zamówienia - _____________ (wpisać odpowiednią/e
część/i zamówienia).

Oświadczam(-y), że:
1. ZAPOZNALIŚMY się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ dla niniejszego
zamówienia.
2. AKCEPTUJEMY w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia SIWZ i załączników do niej
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.
3. GWARANTUJEMY wykonanie wybranej części niniejszego zamówienia zgodnie z
treścią SIWZ i załączników do niej.
4. OFERUJEMY wykonanie zadania objętego przedmiotem zamówienia, określonym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA*:
Opłata za zarządzanie Instrumentem Finansowym w wysokości ……………...% rocznie liczona od:

1) w Okresie Budowy Portfela od kwoty przyznanego przez BGK Wykonawcy Limitu Pożyczki na
Rozwój Turystyki
2) W Okresie Wygaszania Portfela od wykorzystywanego Limitu Pożyczki na Rozwój Turystyki
(według stanu na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego dany okres kwartalny, z
uwzględnieniem dokonanych spłat Jednostkowych Pożyczek,

- z zastrzeżeniem wytycznych w zakresie sposobu obliczania ceny oferty zawartych w
Rozdziale XII SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował opłatę za zarządzanie instrumentem
finansowym, określoną jako wartość procentowa. Wynagrodzenie pokrywać powinno
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wszystkie koszty wykonawcy związane z udzieleniem pożyczki oraz jej późniejszą obsługą, w
tym monitorowaniem, raportowaniem oraz ewentualną windykacją.
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA*:

Opłata za zarządzanie Instrumentem Finansowym w wysokości ……………...% rocznie liczona od:

1) w Okresie Budowy Portfela od kwoty przyznanego przez BGK Wykonawcy Limitu Pożyczki na
Rozwój Turystyki
2) W Okresie Wygaszania Portfela od wykorzystywanego Limitu Pożyczki na Rozwój Turystyki
(według stanu na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego dany okres kwartalny, z
uwzględnieniem dokonanych spłat Jednostkowych Pożyczek.

- z zastrzeżeniem wytycznych w zakresie sposobu obliczania ceny oferty zawartych w
Rozdziale XII SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował opłatę za zarządzanie instrumentem
finansowym, określoną jako wartość procentowa. Wynagrodzenie pokrywać powinno
wszystkie koszty wykonawcy związane z udzieleniem pożyczki oraz jej późniejszą obsługą, w
tym monitorowaniem, raportowaniem oraz ewentualną windykacją.

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA*:

Opłata za zarządzanie Instrumentem Finansowym w wysokości ……………...% rocznie liczona od:

1) w Okresie Budowy Portfela od kwoty przyznanego przez BGK Wykonawcy Limitu Pożyczki na
Rozwój Turystyki
2) W Okresie Wygaszania Portfela od wykorzystywanego Limitu Pożyczki na Rozwój Turystyki
(według stanu na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego dany okres kwartalny, z
uwzględnieniem dokonanych spłat Jednostkowych Pożyczek.
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- z zastrzeżeniem wytycznych w zakresie sposobu obliczania ceny oferty zawartych w
Rozdziale XII SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował opłatę za zarządzanie instrumentem
finansowym, określoną jako wartość procentowa. Wynagrodzenie pokrywać powinno
wszystkie koszty wykonawcy związane z udzieleniem pożyczki oraz jej późniejszą obsługą, w
tym monitorowaniem, raportowaniem oraz ewentualną windykacją.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA*:

Opłata za zarządzanie Instrumentem Finansowym w wysokości ……………...% rocznie liczona od:

1) w Okresie Budowy Portfela od kwoty przyznanego przez BGK Wykonawcy Limitu Pożyczki na
Rozwój Turystyki
2) W Okresie Wygaszania Portfela od wykorzystywanego Limitu Pożyczki na Rozwój Turystyki
(według stanu na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego dany okres kwartalny, z
uwzględnieniem dokonanych spłat Jednostkowych Pożyczek.

- z zastrzeżeniem wytycznych w zakresie sposobu obliczania ceny oferty zawartych w
Rozdziale XII SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował opłatę za zarządzanie instrumentem
finansowym, określoną jako wartość procentowa. Wynagrodzenie pokrywać powinno
wszystkie koszty wykonawcy związane z udzieleniem pożyczki oraz jej późniejszą obsługą, w
tym monitorowaniem, raportowaniem oraz ewentualną windykacją.

CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA*:
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Opłata za zarządzanie Instrumentem Finansowym w wysokości ……………...% rocznie liczona od:

1) w Okresie Budowy Portfela od kwoty przyznanego przez BGK Wykonawcy Limitu Pożyczki na
Rozwój Turystyki
2) W Okresie Wygaszania Portfela od wykorzystywanego Limitu Pożyczki na Rozwój Turystyki
(według stanu na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego dany okres kwartalny, z
uwzględnieniem dokonanych spłat Jednostkowych Pożyczek.

- z zastrzeżeniem wytycznych w zakresie sposobu obliczania ceny oferty zawartych w
Rozdziale XII SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował opłatę za zarządzanie instrumentem
finansowym, określoną jako wartość procentowa. Wynagrodzenie pokrywać powinno
wszystkie koszty wykonawcy związane z udzieleniem pożyczki oraz jej późniejszą obsługą, w
tym monitorowaniem, raportowaniem oraz ewentualną windykacją.

*WYPEŁNIĆ DLA KAŻDEJ CZĘSCI ZAMÓWIENIA, NA JAKĄ WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ
POWYŻSZA wynagrodzenie uwzględnia wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmuje
wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego
i terminowego wykonania całości przedmiotu Zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane
przepisami podatki i opłaty.

5. ZOBOWIĄZUJEMY się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane
przez Zamawiającego.
6. ZASTRZEGAMY / NIE ZASTRZEGAMY* informacje/i stanowiące/ych TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zgodnie z postanowieniami pkt 17.21 SIWZ.
7. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie na stronach
nr od …… do …… (lub w pkt … JEDZ) wszelkie załączniki są jawne i nie zawierają
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informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. OŚWIADCZAMY, iż wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164, z późn zm.), BĘDZIEMY/NIE BĘDZIEMY** polegać na zasobach
następujących podmiotów (na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ww. ustawy
Pzp):

Podmiot nr 1.......................................................................................................................
adres ul. .............................................................................................................................
kod ……………………….. miasto ……………………….. kraj …………………………………………..…………..
nr telefonu.............................................. nr faksu..............................................................
adres e-mail ……………………………………………………………………………..................................…...
NIP.........................................................., REGON ..............................................................
(Wykonawca polega na WIEDZY I DOŚWIADCZENIU**/ OSOBACH ZDOLNYCH DO
WYKONANIA

ZAMÓWIENIA**/POTENCJALE

TECHNICZNYM**/ZDOLNOŚCIACH

FINANSOWYCH** Podmiotu nr 1).
Podmiot nr 2........................................................................................................................
adres ul. ..............................................................................................................................
kod ……………………….. miasto ……………………….. kraj ………………………………..…….………………..
nr telefonu.................................................nr faksu.............................................................
adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………..…...…...
NIP..........................................................., REGON ..............................................................
(Wykonawca polega na WIEDZY I DOŚWIADCZENIU**/ OSOBACH ZDOLNYCH DO
WYKONANIA

ZAMÓWIENIA**/

POTENCJALE

FINANSOWYCH** Podmiotu nr 2).
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9. Zamierzamy

powierzyć

Podwykonawcom

wykonanie

następujących

części

zamówienia:
…………………………………………………………………..

-

…………………………………………………

(zakres powierzonej części zamówienia)

(nazwa Podwykonawcy)

10. AKCEPTUJEMY bez zastrzeżeń wzór umowy wraz z jej załącznikami,
11. Umowę zobowiązuję(-my) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane
przez Zamawiającego,
12. Informujemy, że Wykonawca jest / nie jest** Małym lub Średnim Przedsiębiorcą.
13. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować
na poniższy adres:
Imię i nazwisko (nazwa): ………………………………….…………….
nr telefonu ..…………………………………………………………………..
nr fax ………………………………………………………….……………….…
adres e-mail…..……………………………..………………………………..
14. W ZAŁĄCZENIU do niniejszego FORMULARZA OFERTOWEGO przedkładamy, na
kolejno ponumerowanych stronach, komplet następujących dokumentów:
1) …………………………………………………...,
2) …………………………………………………...,
3) …………………………………………………...,
4) …………………………………………………...,
5) …………………………………………………...,
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej (ych)

** - zaznaczyć właściwe.
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