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PLF.272.1.P.20 

 

 

 

 

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

nazwa Wykonawcy/ Wykonawców  (pieczęć) 

 

 

 

 

OFERTA  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Udzielenie Gminie Sitkówka- Nowiny kredytu długoterminowego do wysokości 5 884 432,00 zł”  

Ja / My niżej podpisani  

 .................................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko) 

działając  w  imieniu  Wykonawcy* : 

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

.................................................................................................................................................................. 
 (nazwa /firma  i adres Wykonawcy) 

 
*w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się  o udzielenie zamówienia  
 

oświadczam/y, że: 

1. Oferujemy udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 5 884 432,00 zł 

(słownie: pięć milionów/ osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dwa złote, 

00/100 )  z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31 marca 2030 r. na warunkach określonych                    

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ............................................................... zł     

(słownie: .............................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................zł), 

 

stanowiącą całkowity koszt obsługi kredytu,, w tym: 

 

a) sumę odsetek za okres kredytowania (cena oprocentowania kredytu) wynosi 

………………………. zł  z uwzględnieniem: WIBOR 1M z dnia 01.09.2020 r., tj. 0,2000  %   

( „+” plus / „-” minus) marża Banku ……………….. p.p.  

 

b) oferujemy Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu do …………………włącznie.              

 

Odsetki  obliczono  według wzoru:  

 

[(kapitał  x  oprocentowanie  x   ilość dni zadłużenia)] : 365 (366) 

w następujący sposób: 
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Rok 

 

Kapitał w zł. 

 

Okres zadłużenia 

 

Ilość dni 

zadłużenia 

 

 Odsetki  

w zł 

 

Odsetki w 

danym roku w 

zł 

2020 5 884 432,00  01.12.2020 31.12.2020 31  
 

2021 5 884 432,00 01.01.2021 31.12.2021 365  
 

2022 5 884 432,00 01.01.2022 31.12.2022 365  
 

2023 5 884 432,00 01.01.2023 31.12.2023 365  
 

2024 5 884 432,00 01.01.2024 31.12.2024 366  
 

2025 5 884 432,00 01.01.2025 31.12.2025 365  
 

2026 

5 884 432,00 01.01.2026 31.01.2026 31  
 

4 884 432,00 01.02.2026 31.12.2026 334  

2027 

4 884 432,00 01.01.2027 31.01.2027 31  
 

3 884 432,00 01.02.2027 31.12.2027 334  

2028 

3 884 432,00 01.01.2028 31.01.2028 31  
 

2 884 432,00 01.02.2028 31.12.2028 335  

2029 

2 884 432,00 01.01.2029 31.01.2029 31  
 

1 884 432,00 01.02.2029 31.12.2029 334  

2030 

1 884 432,00 01.01.2030 31.01.2030 31  
 

  884 432,00 01.02.2030 31.03.2030 59  

 

- w kol. 5 tabeli, do wyliczenia odsetek w każdej pozycji, należy zastosować trzy miejsca po przecinku, natomiast wyliczone kwoty odsetek 

należy, wpisując do tabeli, podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu zaokrąglania kwot według następującej 
zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a 

jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie, 

- w  kol. 6 tabeli, kwotę odsetek w danym roku należy podać, jako sumę odsetek z kol. 5 za dany rok z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku 

 

2.    Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym: 

https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego1) 

https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEDiIG1) 

https://…………………………. - inny dokument1) 

1) niepotrzebne skreślić  

3. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843ze zm.) oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do wykonania 

podwykonawcom następujące części zamówienia 2) 

https://ems.ms.gov.pl/
https://www.ceidg.gov.pl/


Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

str. 3 z 5 

 

Lp. 
Opis części zamówienia przewidzianej do 

wykonania przez podwykonawcę 
Firma podwykonawcy 

   

   

2)  o ile dotyczy 

UWAGA: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższej tabeli, Zamawiający uzna, iż Wykonawca 

zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców. 

 

4. Informujmy, że Wykonawca jest / nie jest3)       małym / średnim 4)    przedsiębiorcą. 

 
3 ) niepotrzebne skreślić 

         4) Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

   Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami  

i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

 

5. Jednocześnie oświadczamy że: 

a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,  

b)  jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

c) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do 

zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego.  

d) nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie 

posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,  

e) uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej 

stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie 

internetowej pismach Zamawiającego.  

f) Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

 

6. Oświadczamy, że złożona oferta:  
a)  nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług; * 

b)  prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. * 

 

Lp.  Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi  Wartość bez kwoty podatku  

   

 

*- niepotrzebne skreślić  
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7. Wadium należy zwrócić na rachunek nr : 

 

……………….…………………………………….………………………………………………… 

(dotyczy wadium wniesionego w formie pieniądza) 

8.  Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

…………………………………………………………………………….........................................

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

 tel.: …………………………………..….……,      e-mail: ………………………………………….      

 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałemw celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.6)         
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści ww. oświadczenia Wykonawca nie 

składa np. przez jego wykreślenie. 

 

10. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:  

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

 

11. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia i kontakt ze strony 

Wykonawcy 

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

 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

………………………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………………………………… 

13.  Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera .................. kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                    podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 


