Zamawiający
Powiat Augustowski
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

Augustów, dnia 25.10.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie
kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
Powiatu Augustowskiego w 2018 roku”- nr postępowania OP.272.14.2018
Działając w oparciu o art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579, z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, jakie wpłynęły w
związku z postępowaniem wraz z wyjaśnieniami:

Formularz klienta – sprostowanie
Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń nr 2 i nr 15.
Nazwa klienta* POWIAT AUGUSTOWSKI
Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń
Odpowiedź
klienta

Pytanie do klienta
2

Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu
notarialnego, którego koszt sporządzenia poniesie Zamawiający

NIE

15

Prosimy o wykreślenie z Istotnych postanowień umowy zapisów zawartych w § 11 ust 2 pkt 6, ust 3 i ust 4 ponieważ
okoliczności podane przez Zamawiającego nie mają wpływu na cenę zamówienia.

TAK

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym
i prawnym potwierdzam/y** własnoręcznym podpisem

STAROSTA

WICESTAROSTA

Jarosław Szlaszyński

Katarzyna Beata Sturgulewska

(podpis nieczytelny)

(podpis nieczytelny)

25 października 2018 roku
za klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży
** Niepotrzebne skreślić
Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl. Klientowi lub osobom go reprezentującym
przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są
dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.
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