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Formularz oferty
Załącznik Nr 1
( pieczęć adresowa wykonawcy)
REGON.............................
NIP
.............................

OFERTA
DANE WYKONAWCY:
a) Nazwa Wykonawcy
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) Adres Wykonawcy
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
tel...................................................................
fax.................................................................
c) Imię i nazwisko osoby/osób składających ofertę w imieniu Wykonawcy:
1)...............................................................................................................................................
2)...............................................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
powyżej 206.000 EURO z dnia .............. na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty
9.000.000 PLN” w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy Myślenice składamy
niniejszą ofertę :
1. Oferujemy udzielenie kredytu długoterminowego zgodnie ze SIWZ za cenę ( cena
zostanie ogłoszona podczas otwarcia ofert)..................................................................
słownie.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Do celów obliczenia ceny obsługi kredytu przyjęto:
a. wysokość odsetek od kredytu ............................................................................. zł
(dla potrzeb obliczenia odsetek przyjmujemy jednolitą stawkę WIBOR 1 M z dnia
05 października 2009 r dla wszystkich oferentów). Mając na uwadze powyższe
prosimy o obliczenie ceny z uwzględnieniem następujących założeń:
oprocentowanie wg formuły WIBOR 1M z dnia 05.10.2009 r 3,52 % + marża
stała banku.....................% tj razem..................% ; uruchomienie kredytu oraz
terminy spłat kwoty rat zostały wyszczególnione w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
b. wysokość prowizji przygotowawczej.....................................................................zł
obliczona jako .................% od przyznanego kredytu
c. wysokość prowizji od transz ......... .....................................................................zł
obliczona jako .............% od kwoty uruchamianej w transzach
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d. pozostałe koszty związane z obsługą kredytu....................................................... zł
w skład których wchodzą opłaty za następujące czynności ......................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
3. niniejsza Oferta nas wiąże przez 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania Ofert
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz jej ewentualnymi modyfikacjami i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń
oraz gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią:
SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
5. w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszą umowę
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego
6. składam(y) niniejszą Ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia,*
7. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenie niniejszego zamówienia,
8. Oferta zawiera .................... stron.
9. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn.zm.) żadne z
informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,
w szczególności innym uczestnikom postępowania*:
l.p.

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
od

do

1
2

10.
•

Załącznik do oferty:
Harmonogram spłaty kredytu wraz z kosztami obsługi zgodnie z założeniami
zawartymi w pkt. III.i XII siwz.

Miejsce i data......................

* Wykonawca usuwa niepotrzebne

.............................................................................
(podpisy osób uprawnionych /upoważnionych do
reprezentacji wykonawcy)
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