Załącznik nr 1 do SIWZ
..................................................................................
nazwa Wykonawcy/ Wykonawców (pieczęć)

OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Udzielenie Gminie Sitkówka- Nowiny kredytu długoterminowego do wysokości 13 609 000,00 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 13 609 000,00 złotych
(słownie: trzynaście milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych z ostatecznym terminem spłaty w
dniu 31 grudnia 2023 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 20.09.2017 r., tj. 1,66 %
( 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
w następujący sposób:
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Rok

Kapitał

Okres zadłużenia

Ilość dni
zadłużenia

Odsetki
w zł

Odsetki w
danym roku
w zł

1

2

3

4

5

6

2017

13 609 000

15.12.2017

31.12.2017

16

13 609 000

01.01.2018

31.03.2018

90

13 159 000

01.04.2018

31.07.2018

122

12 709 000

01.08.2018

31.12.2018

153

12 709 000

01.01.2019

31.01.2019

31

11 976 500

01.02.2019

31.07.2019

181

11 244 000

01.08.2019

31.12.2019

153

11 244 000

01.01.2020

31.01.2020

31

10 724 000

01.02.2020

31.03.2020

59

10 204 000

01.04.2020

31.07.2020

122

9 684 000

01.08.2020

31.12.2020

153

9 164 000

01.01.2021

31.01.2021

31

8 389 000

01.02.2021

31.03.2021

59

7 614 000

01.04.2021

31.07.2021

122

6 839 000

01.08.2021

31.12.2021

153

6 064 000

01.01.2022

31.01.2022

31

5 314 000

01.02.2022

31.03.2022

59

4 564 000

01.04.2022

31.07.2022

122

3 814 000

01.08.2022

31.12.2022

153

3 064 000

01.01.2023

31.01.2023

31

2 298 000

01.02.2023

31.03.2023

59

1 532 000

01.04.2023

31.07.2023

122

766 000

01.08.2023

31.12.2023

153

2018

2019

2020

2021

2022

2023

- 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

4. Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru w formie elektronicznej pod następującym
adresem internetowym:
https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego **
https://…………………………. - inny dokument **
niepotrzebne skreślić

**

5. Ponadto oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń,
b) uzyskaliśmy informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty,
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c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania
ofert,
d) wzór umowy stanowiący zał. nr ……..do SIWZ zostały przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
e) spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu,
f) pod groźbą odpowiedzialności karnej, oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan faktyczny i prawny aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk);
g) wadium należy zwrócić na rachunek nr :
………………………………………………………………………………………....................
(dotyczy wadium wniesionego w formie pieniądza).
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
…………………………………………………………………………...………………………………………
tel.: ……….....……….…..

fax:………………......………6)

e-mail ……....……..….@................ ***

- prosimy o podanie nr fax-u lub adresu e-mail, ponieważ zgodnie z zapisami siwz, przyjętą przez Zamawiającego formą
porozumiewania się z Wykonawcami oprócz pisemnej jest droga faksowa lub elektroniczna

***

7. Informuję, że jestem / nie jestem (niepotrzebne skreślić) małym/średnim**** przedsiębiorcą.
8. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera …........ kolejno ponumerowanych stron.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) wypełniony i podpisany jednolity dokument
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.........................................
Miejscowość, data

..................................................................
podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

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
****
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