
„FORMULARZ  OFERTOWY„ 

*Nazwa(-y)Wykonawcy(ów): ........................................................................................................

*Adres(-y) Wykonawcy(ów): ........................................................................................................

*Numer tel.: ......................................................

*Numer faks: ......................................................

*Adres e-mail: ....................................................

                                                 /lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy(-ów)/ 

Gmina Dobrodzień
Pl. Wolności 1
46-380 Dobrodzień 
woj. opolskie

                                                                                          /nazwa i adres Zamawiającego/ 

O F E R T A

na: „Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł.”
/nazwa zamówienia/

Nawiązując  do ogłoszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym  przedstawiam(-y), co
następuje: 

1. Oferuję(-my) wykonanie zamówienia objętego niniejszym przetargiem, zgodnie z wymogami opisu

przedmiotu zamówienia, za łączną cenę: .......................... PLN (słownie: …..............................

    …………………………………………………………………………………………………………………………………../100),

wynikającą  z poniższej  tabelki  wraz  z dołączoną do niej szczegółową kalkulacją (tj.  dokładne

wyliczenia każdej pozycji podanej w tabelce):

Lp. Wyszczególnienie

Kredyt I
 (do kwoty 570.000,00 zł)

Kredyt II 
(do kwoty 1.800.000,00 zł)

I II

1

Wartość odsetek za okres  spłaty
kredytu  wyliczona  wg  stawki
WIBOR  1  M w wysokości 1,58 %
(wyłącznie  na  potrzeby
niniejszego  przetargu  celem
porównywalności złożonych ofert)

……..........….… PLN ………...........… PLN

2 Marża banku ….. % = …............… PLN ….. % = …............… PLN

3 Wysokość prowizji ….. % = …............… PLN ….. % = …............… PLN

4 Inne koszty banku ………...........… PLN ………...........… PLN

5 Cena oferty = (1+2+3+4) I = ……….....….. PLN II = ……….....….. PLN

6 ŁĄCZNA CENA OFERTY RAZEM (I + II): ………..................……… PLN

    



2. Oświadczam(-y), że:
 - zapoznałem(zapoznaliśmy) się z warunkami zamówienia określonymi w SIWZ wraz ze wzorem

umowy i akceptuję(-my) bez zastrzeżeń i ograniczeń w całości jej warunki, i zobowiązuję(-my)
się w przypadku wyboru mojej  (naszej)  oferty do zawarcia  umowy z uwzględnieniem tych
warunków w miejscu, i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

 - przedmiot mojej(naszej) oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,
 - jestem(-śmy) związany(-ni) niniejszą ofertą przez 30 dni.

3. Zobowiązuję(-my)  się  wykonać  niniejsze  zamówienie  (zakończyć  kredytowanie  w  przypadku
Kredytu I i II) w terminie: do 27.12.2024 r. 

4. Oferuję(-my)  ... dniowy  termin  uruchomienia  kredytu  od  dnia  złożenia  wniosku  przez
Zamawiającego. 

5.  Akceptuję(-my) warunki płatności za wykonanie niniejszego zamówienia szczegółowo określone
w punkcie 30 SIWZ.  

 

                                                                                                        Podpisano:

       Data ...........................     ............................................................
               /upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

lub  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się
o udzielenie niniejszego zamówienia/

* - w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę należy wskazać wszystkich  Wykonawców wspólnie ubiegający
się o udzielenie niniejszego zamówienia lub wskazać samego tylko Lidera występującego w imieniu tzw. Konsorcjum
bankowe.

    


	O F E R T A

