
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
Numer sprawy: ZO.2/2019  
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający: 

Nabywca:  

Gmina Polska Cerekiew 

Ul. Raciborska 4, 

47-260 Polska Cerekiew 

NIP: 7492056546 

Odbiorca: 

Urząd Gminy Polska Cerekiew 

Ul. Raciborska 4 

47-260 Polska Cerekiew 

    

 

Przedmiot zamówienia:  

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 230 000,00 zł na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu gminy w 2019 roku związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew”  

 

Wykonawca: 

1. Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Regon ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Telefon / faks 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego związanego z realizacją 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew” do kwoty  

1 230 000,00 zł, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 

…………………………………… zł 

(słownie: ……………………………………………………………….) 

Na kwotę składa się:  
a) oprocentowanie zmiennego kredytu, liczonego kwartalnie w oparciu o stopę procentową WIBOR 
1M. Dla wyliczenia ceny ofertowej przyjęto średnią arytmetyczną stawki WIBOR 1M ze stycznia 2019r., 
która wynosi: 1,64 % oraz  

b) stała marża banku wynosząca  ................ pkt proc. w skali roku.  

 

Dla wyliczenia ceny ofertowej przyjęto kwotę zobowiązania Zamawiającego z zaciągniętego kredytu, 

przyjmując dla wyliczenia ceny, że uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy w wysokości 

1 230 000,00 zł, w dniu 26 lutego 2019r., uwzględniając spłaty kwoty w kwartalnych ratach, zgodnie z 

harmonogramem spłat zamieszczonym w pkt. 3.11. zapytania ofertowego. 

Oświadczam, że:  
a) spełniam warunki określone wart. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, la i 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych,  



c) spełniam warunki określone w zapytaniu ofertowym,  

d) spełniam wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 

2018r., poz. 2187),  

e) oferujemy warunki realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z Formularzem ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert,  

f) zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz wymaganiami Zamawiającego, nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,  

g) akceptujemy warunki płatności zawarte w istotnych postanowieniach umowy,  

h) akceptujemy wcześniejszą spłatę kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi 

opłatami,  

i) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez zamawiającego, zobowiązujemy się do 

naliczania odsetek od aktualnego stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu,  

j) odsetki dla całego okresu kredytowania będą liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni 

w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366,  

k) Zamawiający nie jest zobligowany do założenia swojego rachunku w naszym banku,  

l) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego .  

 

UWAGA: 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

Zastrzega się zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

 

Dnia ………………………………….    ……………………………………………………………………… 

           (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

        

       ……………………………………………………………………… 

                        (pieczątka wykonawcy) 

 


