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KALISKA 59, 62-700 TUREK

WNIOSEK O UDZIELENIE PROMESY

Nr Wniosku o dofinansowanie: Edycja3PGR/2021/209/PolskiLad
INWESTYCJA: Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i
oświetleniem ulicznym

Wnioskodawca:Powiat Turecki

W związku ze złożonym w dniu 2022-02-23 Wnioskiem o dofinansowanie nr
Edycja3PGR/2021/209/PolskiLad z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, decyzją Prezesa Rady Ministrów o objęciu Inwestycji
dofinansowaniem z Programu oraz WstępnąPromesą nr Edycja3PGR/2021/209/PolskiLadudzieloną
przez BGK w dniu 2022-08-03 wnioskuję o udzielenie Promesy dofinansowania wyżej wymienionej
Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Kwota Promesy: 1.031.242,62 PLN (słownie: jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście
czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze), co stanowi90,91%Ostatecznej wartości Inwestycji
będącej przedmiotem dofinansowania.

Planowana data zakończenia Inwestycji: 2023-08-21.

Wnioskowany termin ważności Promesy: 2024-02-21.

Wnioskodawca niniejszym oświadcza, że:

1. zakończył w dniu 2022-10-18 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór
Wykonawcy i dokonał wyboru Wykonawcy/Wykonawców, któremu/którym zamierza
powierzyć realizację Inwestycji;

2. Wykonawcą/Wykonawcamijest/są:
◾ Grzegorz Juszczak KON - BRUK: ul. Nadbrzeżna 16, 62 - 500 Konin, REGON:

311211986, NIP: 6651079715;

3. wybór Wykonawcynastąpił w trybie konkurencyjnymzgodnie z przepisami prawa zamówień
publicznych bądź wybór wykonawcy nastąpił, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
innym trybie niż konkurencyjny;

4. posiada Udział własny na realizację Inwestycji w wysokości: 103.110,49 PLN (słownie: sto
trzy tysiące sto dziesięć złotych czterdzieści dziewięć groszy), co stanowi 9,09 % Ostatecznej
wartości Inwestycji będącej przedmiotem dofinansowania;
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5. przewidywane Wynagrodzenie należne Wykonawcy/Wykonawcom za realizację Inwestycji,
wynosi łącznie 1.134.353,11 PLN (słownie: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące trzysta
pięćdziesiąt trzy złote jedenaście groszy);

6. planowana data zawarcia umowy/umów z Wykonawcą/Wykonawcami to: 2022-10-25.

Wnioskodawca oświadcza, że:

1. jest świadomy konieczności złożenia, po zawarciu umowy/umów z Wykonawcą/
Wykonawcami, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty udostępnienia
mu Promesy przez BGK w Aplikacji do obsługi Programu, oświadczenia sporządzonego zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu Edycji PGR. W przypadku niezłożenia
prawidłowego oświadczenia w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie Edycji PGR.
Promesa nie wejdzie w życie, co jest równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z
dofinansowania z Programu,

2. wszystkie dane podane we Wniosku o udzielenie Promesy są prawdziwe i przyjmuje do
wiadomości, że w przypadku podania nieprawdziwych danych BGK przysługuje prawo
odmowy wydania Promesy i poinformowania o tym fakcie Prezesa Rady Ministrów.

Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie Wniosku: Karolina Karolak - Czapla,
karolina.czapla@powiat.turek.pl, 632223321

Dokument został sporządzony w formie elektronicznej i podpisany Podpisami kwalifikowanymi.
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