Załącznik do SIWZ

....................................................
/miejscowość i data/
/Nazwa i adres oferenta/
e-mail: …………………........
tel. …………………………
OFERTA
Gmina Jakubów
Jakubów ul.Mińska 15
05-306 Jakubów
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego składamy naszą ofertę
na „Zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań”
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Kwota kredytu – 1 830 000 zł.
Uruchomienie kredytu w następujących terminach:
I rata – 25 czerwca 2019 r – 1 000 000 zł
II rata – 26 lipca 2019 r – 530 000 zł
III rata – 25 listopada 2019 r – 300 000 zł
Karencja w spłacie kredytu – do 29 maja 2020 roku.
Okres kredytowania – ustala się na lata 2019 – 2027
Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki WIBOR 1M przyjętej z dnia 20 maja 2019 r.1,64 %
Spłata rat kapitałowych nastąpi w terminie od 29 maja 2020 r do 29 listopada 2027 r.
Ilość rat kapitałowych – 16 rat
Spłata rat kapitałowych w następujących terminach: zgodnie z opisem w SIWZ.
Spłata rat odsetkowych nastąpi w terminie do końca każdego kwartału.
Ilość rat odsetkowych – 35 spłaty kwartalne
2. Oferujemy oprocentowanie kredytu w wysokości …............ % w stosunku rocznym/ wg
zmiennej stawki WIBOR 1M przyjętej z dnia 20 maja 2019 r. tj.1,64 %, plus marża banku
w wysokości ………. %/
Całkowite koszty obsługi kredytu do poniesienia przez zamawiającego w okresie
obowiązywania umowy wyniosą w złotych…………………………………………………..
Słownie zł; ………………………………………………………………………………………

3. Oświadczamy, że kwotę kredytu w wysokości 1 830 000 zł stanowiącą przedmiot zamówienia
postawimy do dyspozycji zamawiającego w terminach ustalonych w pkt.1 oferty .
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego
przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz złożyliśmy
wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
8. Oferta została złożona na ............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr .......... do nr .............
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*
1/............................................................................................
2/............................................................................................
3/............................................................................................
4/............................................................................................
5/............................................................................................
6/............................................................................................

* Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub inne kopie, to muszą być one poświadczone przez
oferenta za zgodność z oryginałem
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/Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/

