
Załącznik nr 1 do SIWZ
 

……………………………
 (pieczęć Wykonawcy)

               F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

WYKONAWCA:         
                                 pełna nazwa

                                 adres

                                 telefon / faks
                                 e-mail

CZŁONEK/CZŁONKOWIE
KONSORCJUM  BANKOWEGO
(jeżeli dotyczy):

                                 pełna nazwa

                                 adres

                                 telefon / faks
                                 e-mail

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

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

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

.....................................................................................................
telefon   ...............................       faks   ....................................
...........................@............................................   

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:
.....................................................................................................

(Imię i nazwisko)
telefon   ...............................       faks   ......................................
e-mail ...........................@............................................   

...............................…………....................................................…....
………………………………………………………………………………………………….
........................................………….........................................…......
………………………………………………………………………………………………...
telefon   ...............................       faks   .....................................
...........................@............................................   

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł”
 

KRYTERIUM I  ( CENA )

Oferuję(-my)  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  wszystkimi  wymogami  zawartymi

w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ), za cenę: ................................. PLN

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

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

wynikającą z poniższej tabelki:



 Lp. Wyszczególnienie Kredyt do kwoty 1.720.000,00 zł

1

Wartość odsetek za okres spłaty kredytu
wyliczona  wg  stawki  WIBOR  1  M
w wysokości 1,66 % 
(wyłącznie  na  potrzeby  niniejszego
przetargu  celem  porównywalności
złożonych ofert)

……..........….… PLN

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

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

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

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

KRYTERIUM II 

TERMIN URUCHOMIENIA KREDYTU
OD  DNIA  ZŁOŻENIA  WNIOSKU
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
(właściwe wypełnić)

… dni

TERMIN  WYKONANIA  
ZAMÓWIENIA do 27.12.2025 r. 

PODWYKONAWCY

Oświadczam(-y), że (właściwe zaznaczyć):

□  Siłami własnymi wykonam(-y) cały zakres rzeczowy umowy.

□  W moim(naszym) imieniu Podwykonawcy wykonają następującą cześć zamówienia:

Lp. ZAKRES ZLECANY PODWYKONAWCY NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY

I

II

III

...

TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ Uważam(-y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
(bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

OŚWIADCZENIA
(właściwe wypełnić)

Oświadczam(-y), że:
 - zapoznałem(zapoznaliśmy)    się   z  SIWZ  wraz  z  ewentualnymi
   zmianami  i  nie  wnoszę(wnosimy)  do  niej  żadnych  zastrzeżeń,
 - akceptuję(-my)   warunki   płatności   określone  przez  Zamawia-
   jącego   w  istotnych  dla  stron  postanowieniach,  które  zostaną 
   wprowadzone  do treści zawieranej umowy w sprawie niniejszego
   zamówienia publicznego,
 - zobowiązuję(-my)  się  w  razie  wybrania  mojej(naszej) oferty do
  podpisania  umowy o treści zgodnej ze SIWZ wraz z ewentualnymi

   zmianami w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  



TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA
(jeżeli dotyczy)

Oświadczam(-y),  że  za  wyjątkiem  następujących  informacji
i dokumentów zawartych w ofercie, niniejsza oferta oraz wszelkie
załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji,  które chcę(-my) zastrzec przed ogólnym
dostępem:
...................................................................................................
….............................................................................................…
...................................................................................................
.…............................................................................................…
(należy wskazać, które informacje i dokumenty składające się na ofertę nie mogą
być ogólnie udostępnione)
  
Powyższe  informacje  zostały  zastrzeżone,  jako  tajemnica
przedsiębiorstwa z uwagi na: 
...................................................................................................
.…............................................................................................…
...................................................................................................
...……..........................................................................................

(należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)

CZY WYKONAWCA JEST 
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM, 
BĄDŹ MAŁYM LUB ŚREDNIM 
PRZEDSIĘBIORSTWEM?
(właściwe zaznaczyć)

□   MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO

□   MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

□   ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

Zgodnie  z  zaleceniem  Komisji  (UE)  z  dnia  6  maja  2003  r.  dotyczące  definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw:
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo,  które  zatrudnia  mniej  niż  10  osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
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.

WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Spłata   odsetek  od  zaciągniętego  kredytu  następować  będzie
    w  okresach miesięcznych, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca
    za miesiąc poprzedni.
2. Odsetki  naliczane  są  począwszy  od dnia uruchomienia kredytu
    (tj.  od dnia przekazania środków na rachunek Kredytobiorcy) do
    dnia   spłaty   kredytu.   Nie   nalicza   się   odsetek   od  kredytu
    spłaconego.

PODPIS(-Y)
osoby/osób  upoważnionej(-ych)  do
podpisywania  dokumentów  przetargo-
wych  (zgodnie  z  dokumentami
rejestrowymi  –  odpis  z  KRS,
pełnomocnictwa)

   ..............................................................................................
(podpis Wykonawcy / osoby /osób uprawnionej (-ych) do reprezentowania

Wykonawcy)


