Załącznik nr 1
........................................, dnia....................... 2020 r.

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający
Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26 – 341 Mniszków
1. Dane o Wykonawcy

NAZWA FIRMY:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat:
______ - ______ , ____________________________________________________________
_______________________________ , ________ , _______
województwo _______________________________________________________________
powiat ___________________________________________________________________
adres e-mail _________________________________
tel.________________________________________
Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko ______________________________________________________________
tel. __________________________________________
e-mail: ________________________________
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2. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym

w

trybie

zapytania

ofertowego

Znak

sprawy:

ZP.271/10/2020/RB na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 900 000,00 zł
przeznaczonego dla Gminy Mniszków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości
574.496,00

zł

i

na

pokrycie

deficytu

budżetowego w

wysokości

1.325.504,00

zł

składam/y niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie
z wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz informujemy, że, akceptujemy
w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.
Oferujemy wykonanie

przedmiotowego

zamówienia za cenę oraz jej składniki podane

poniżej:
a) oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym
30.11.2020 r. ( ........ % ) tj. .............................. zł.,
b) marża wykonawcy ( banku ) / +, - /

dniu

( ........ % ) tj. ............................... zł.,

c) wysokość prowizji od udzielonego kredyty wynosi:

Cena

oparte na stawce WIBOR 1M w

(......... %) tj. ............................... zł.

od udzielonej kwoty kredytu po uwzględnieniu wszystkich kosztów wynosić będzie:

............................................... zł.
( słownie: ...............................................................................................................
..............................................................................................................................)
2.1.

Dla

wyliczenia

ceny

ofertowej

przyjęto

kwotę

zobowiązania

Zamawiającego

wynikającego z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 900 000,00 zł
Załączam/y do oferty harmonogram ( symulację ) spłat odsetek i kredytu.
2.2. Akceptujemy wcześniejszą spłatę kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi
opłatami.
3. Informacja wykonawcy:
-

czy

wybór

oferty

będzie

prowadzić

do

powstania

u

zamawiającego

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

wpisać

obowiązku
….……… TAK

lub NIE*
- wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić

do

jego

powstania,

wskazując

ich

wartość

bez

kwoty

podatku

...................................................................................................................................
wpisać dotyczy/ nie dotyczy*
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- wskazuję ich wartość bez kwoty podatku
................................................................................................................................................
wpisać dotyczy/ nie dotyczy
3.1.Powyższa
realizacją

cena
i

uwzględnia

wykonaniem

prawidłowego jej

wszystkie

przedmiotu

koszty
umowy,

Wykonawcy
w

tym

związane

ryzyko

z

prawidłową

wykonawcy

z

tytułu

oszacowania i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ

na koszty.
4. Termin realizacji zamówienia:
1) Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy - do dnia 31.12.2027 r.
2) Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego - do dnia 17.12.2020 r.
3) Spłata kredytu i odsetek - do dnia 31.12.2027 r.
5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
ostatecznego terminu składania ofert.
6. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Stron postanowieniami
zawartymi
w
zapytaniu
ofertowym
i
zobowiązujemy
się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,
na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego
postępowania.
8. Oświadczam,/y że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9. Oświadczam/y że poniesiemy wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

............................................................
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
*zaznaczyć właściwe
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