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Załącznik nr 1 

........................................... 
(miejscowość, data) 

Nazwa i adres firmy 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

Telefon/fax 

............................................................... 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia 

publicznego na „wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego 

w kwocie 1 942 706,40 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące 

siedemset sześć złotych groszy 40/100) na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów” 

 JA* / MY* NIŻEJ PODPISANY* / PODPISANI* 

..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

działając w imieniu i na rzecz 

 

....................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)** 

 

NIP ............................................................ 

REGON .................................................... 

telefon: ................................. faks. .................................. e-mail:............................................. 

Kategoria przedsiębiorstwa: 

 małe przedsiębiorstwo /małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR./ 

 średnie przedsiębiorstwo /średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 

250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

EUR. / 

 inne 
Należy zaznaczyć odpowiednią kategorię przedsiębiorstwa 

 

SKŁADAM* / SKŁADAMY* OFERTĘ na „wykonanie usługi polegającej na udzieleniu 

kredytu długoterminowego w kwocie 1 942 706,40 zł (słownie: jeden milion dziewięćset 

czterdzieści dwa tysiące siedemset sześć złotych groszy 40/100) na sfinansowanie 
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planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 

tytułu kredytów” w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

1. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że: 

2.  Akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

3. Oferujemy wykonanie usługi polegającej na  udzieleniu kredytu długoterminowego w 

kwocie 1 942 706,40 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące 

siedemset sześć złotych groszy 40/100) na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w 

zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  na następujących 

warunkach: 

1) kredyt złotowy; 

2) okres kredytowania – 9 (dziewięć lat); 

3) oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu 

odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M; 

4) spłata kapitału – w ratach kwartalnych (wysokości poszczególnych rat wg załącznika 

nr 9 do SIWZ pn. „Spłaty rat kapitału”); 

5) spłata pierwszej raty nastąpi 31 marca 2021 r.; 

6) spłata odsetek – na bieżąco od kwoty uruchomionego kredytu, w okresach 

miesięcznych; wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty nie wykorzystanego 

kredytu;  

7) uruchomienie kredytu – bezgotówkowe, realizowane na zlecenie płatnicze 

kredytobiorcy;  

8) zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco z deklaracją wekslową; 

9) prowizja za uruchomienie kredytu pobierana przy uruchomieniu transzy i naliczana 

od kwoty uruchamianej transzy kredytu; wykonawca nie będzie pobierał prowizji od 

kwoty nie wykorzystanego kredytu; 

10) zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu 

bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania całości przyznanego 

kredytu; 

11) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości 

kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi po 

zawiadomieniu wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 10 

dniowym wyprzedzeniem; 
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12) zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat rat kredytu w 

ramach obowiązującego okresu kredytowania bez ponoszenia dodatkowych opłat 

 

2. Cena oferty – koszty kredytu w kwocie 1 942 706,40 zł (słownie: jeden milion dziewięćset 

czterdzieści dwa tysiące siedemset sześć złotych groszy 40/100)– zgodnie z  załączoną 

symulacją spłaty rat kredytu i odsetek – załącznik nr ......... do oferty wynosi:  

..........................................PLN, słownie : 

....................................................................................., 

w tym: 

1) prowizja w kwocie ...................... zł, co stanowi ....................% wartości kredytu; 

2) odsetki w kwocie ......................................zł, (przyjęto WIBOR 3M wg stanu na dzień 

30.09.2019 r. w wysokości 1,72 + .................%, co łącznie wg, stanu na dzień składania 

oferty  wynosi ……..%). 

3. Czas uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku przez zamawiającego wynosi ……… 

dni  roboczych. 

4. Zamówienie wykonamy w terminie: 

1) rozpoczęcie – realizacja (udzielenie) kredytu w okresie –  od dnia podpisania umowy 

do dnia 31.12.2020 r. 

2) zakończenie – spłata kredytu nastąpi w okresie 109 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

5. Oferowana cena (brutto) zawiera wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty i określona została z uwzględnieniem całego zakresu usługi jaki 

określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń. 

7. Zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty. 

8. Złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia 

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

9. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

10. Wadium w kwocie 10.000,00 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 

*zostało / zostanie (*niepotrzebne skreślić) wniesione w dniu ........................................... w 

formie 

...................................................................................................................................................

..... 

11. Jesteśmy świadomi tego, że zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami z powodu 

okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 
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12. Akceptujemy zawarte  w punkcie XIX specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne 

dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez  zamawiającego. 

13. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ______do ______ informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. (Uwaga! W przypadku niewypełnienia tego punktu zamawiający uzna, że oferta wykonawcy nie 

zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji) 

14. Wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej 

część i są zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

15. W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne osobami uprawnionymi do 

reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli są: 

1) …………………………………………………………………………………………………………
. 

 
2) …………………………………………………………………………………………………….......

.. 
 

(  
)…………………………………………………………………………………………………….......... 

 
Uwagi dotyczące wypełnienia punktu 15:  

1) W przypadku łącznej reprezentacji prosimy o podanie osób (imion, nazwisk i pełnionych funkcji) w jednej  pozycji tj. 

w poz. nr 1. W przypadku samodzielnej reprezentacji prosimy w oddzielnej pozycji wymienić każdą osobę 

uprawnioną do samodzielnej reprezentacji z imienia i nazwiska wraz z podaniem pełnionej przez nią funkcji. 

2) Należy pamiętać o załączeniu do oferty oryginałów lub poświadczonych przez notariusza kopii pełnomocnictw 

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynikają one z innych załączonych do oferty 

dokumentów. 

 

16. Ofertę niniejszą składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach (należy wpisać 

ilość stron oferty)   

 

17. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

(Wykonawca winien wymienić wszystkie załączane do oferty dokumenty) 

 
(1) .............................................................................................................................. 

(2) .............................................................................................................................. 

(3) .............................................................................................................................. 

(4) .............................................................................................................................. 

(5) .............................................................................................................................. 

(6) .............................................................................................................................. 
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(7) .............................................................................................................................. 

(8) .............................................................................................................................. 

(9) .............................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 

 

............................... dnia ............................2019 r. 

 

 

 

…………………………………………………………………. 
Imię, nazwisko oraz podpis wykonawcy  /  wykonawców  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony 

wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

 
1.  


