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Załącznik nr 1 do siwz

Oznaczenie postępowania: BGK.271.11.2012

………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres  Wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej, wpisać nazwy
 i adresy wszystkich  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Zamawiający
                                                            Gmina Wąchock

                                                             ul. Wielkowiejska 1
                                                            27-215 Wąchock

OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na
„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock

 do wysokości 4.293.812,00 złotych”

Ja/ my niżej podpisany/i:…………………………………………………………………………………………..

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

jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e Banku:

………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….
( w przypadku składania oferty przez jednego Wykonawcę podać ponownie nazwę i adres  Banku

wymienionego w poprzednim wierszu, a w przypadku składania oferty wspólnej, wpisać nazwy   i adresy
wszystkich  Wykonawców (Banków) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

1. Oświadczam/y, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Udzielenie długoterminowego
kredytu bankowego dla Gminy Wąchock do wysokości 4.293.812,00 zł (słownie: cztery miliony

dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście  złotych 00/100) z ostatecznym terminem

spłaty w dniu 30.12.2025 r., na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
za cenę  ................................................. zł

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

...................................................……………………………………………………… zł),
       stanowiącą całkowity koszt kredytu,  tj. : sumę odsetek za okres kredytowania z uwzględnieniem

wartości średniej WIBOR 1M za okres 01.01.-30.06.2012r. tj. 4,79 % plus marża Banku   ..........  p.p.
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  Odsetki  obliczono  według wzoru:

(kapitał   x    oprocentowanie   x    ilość dni zadłużenia)
 365 dni

     w następujący sposób:

Rok  Kapitał
(zł.)

Okres zadłużenia Ilość dni
zadłużenia

Odsetki * Odsetki
razem

w danym
roku**

1 2 3 4 5 6

2012 4293812 01.11.2012 31.12.2012 61

2013

4293812 01.01.2013 29.03.2013 88

4288812 30.03.2013 29.06.2013 92

4283812 30.06.2013 29.09.2013 92

4278812 30.09.2013 29.12.2013 91

4273812 30.12.2013 31.12.2013 2

2014

4273812 01.01.2014 29.03.2014 88
4268812 30.03.2014 29.06.2014 92
4263812 30.06.2014 29.09.2014 92
4258812 30.09.2014 29.12.2014 91
4253812 30.12.2014 31.12.20014 2

2015

4253812 01.01.2015 29.03.2015 88
4238812 30.03.2015 29.06.2015 92
4223812 30.06.2015 29.09.2015 92
4208812 30.09.2015 29.12.2015 91
4193812 30.12.2015 31.12.2015 2

2016

4193812 01.01.2016 29.03.2016 89
4156312 30.03.2016 29.06.2016 92
4118812 30.06.2016 29.09.2016 92
4081312 30.09.2016 29.12.2016 91
4043812 30.12.2016 31.12.20016 2

2017

4043812 01.01.2017 29.03.2017 88
4006312 30.03.2017 29.06.2017 92
3968812 30.06.2017 29.09.2017 92
3931312 30.09.2017 29.12.2017 91
3893812 30.12.2017 31.12.2017 2

2018

3893812 01.01.2018 29.03.2018 88
3843812 30.03.2018 29.06.2018 92
3793812 30.06.2018 29.09.2018 92
3743812 30.09.2018 29.12.2018 91
3693812 30.12.2018 31.12.2018 2

2019

3693812 01.01.2019 29.03.2019 88
3631312 30.03.2019 29.06.2019 92
3568812 30.06.2019 29.09.2019 92
3506312 30.09.2019 29.12.2019 91
3443812 30.12.2019 31.12.2019 2
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Rok  Kapitał
(zł.)

Okres zadłużenia Ilość dni
zadłużenia

Odsetki * Odsetki
razem

w danym
roku**

1 2 3 4 5 6

2020

3443812 01.01.2020 29.03.2020 89
3343812 30.03.2020 29.06.2020 92
3243812 30.06.2020 29.09.2020 92
3143812 30.09.2020 29.12.2020 91
3043812 30.12.2020 31.12.2020 2

2021

3043812 01.01.2021 29.03.2021 88
2918812 30.03.2021 29.06.2021 92
2793812 30.06.2021 29.09.2021 92
2668812 30.09.2021 29.12.2021 91
2543812 30.12.2021 31.12.2021 2

2022

2543812 01.01.2022 29.03.2022 88
2418812 30.03.2022 29.06.2022 92
2293812 30.06.2022 29.09.2022 92
2168812 30.09.2022 29.12.2022 91
2043812 30.12.2022 31.12.2022 2

2023

2043812 01.01.2022 29.03.2022 88
1881312 30.03.2022 29.06.2022 92
1718812 30.06.2022 29.09.2022 92
1556312 30.09.2022 29.12.2022 91
1393812 30.12.2022 31.12.2022 2

2024

1393812 01.01.2020 29.03.2020 89
1206312 30.03.2020 29.06.2020 92
1018812 30.06.2020 29.09.2020 92
831312 30.09.2020 29.12.2020 91
643812 30.12.2020 31.12.2020 2

2025

643812 01.01.2022 29.03.2022 88
483812 30.03.2022 29.06.2022 92
323812 30.06.2022 29.09.2022 92
163812 30.09.2022 29.12.2022 91

                                                                                                                         Razem:

* do wyliczenia odsetek w każdej pozycji, należy przyjąć 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,
** kwotę odsetek razem w danym roku należy podać, jako sumę odsetek z kol. 5 za dany rok z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku

2. Jednocześnie oświadczam/y, że

a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

b) uzyskaliśmy informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty,

c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,

d) wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do siwz został 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,
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e) przy realizacji zamówienia nie będziemy powierzać wykonania przedmiotu zamówienia lub jego
części podwykonawcom,

f) spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu,

g) pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
faktyczny i prawny na dzień składania ofert (art. 297 kk).

3. Wadium w kwocie 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) wniesione w pieniądzu
prosimy zwrócić na konto (o ile dotyczy) :

…………………………………………………………………………………………………………………………..
     w banku ……………………………………………………………………………………………….……………….

4. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres ;
     ……………………………………………………………………………………………………………..……………

    Nr faksu do porozumiewania się z Zamawiającym……………………………………………………..………….

    Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………….………………………….

                                                                                   tel. …………………………….fax………...…………………
5. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera ........ kolejno ponumerowanych stron.

6. Informacje zawarte na stronach od …….. do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w  rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez
Zamawiającego.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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