
Załącznik nr 2 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  
 

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO, 
PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE DEFICYTU PLANOWANEGO W ZWIĄZKU     

Z REALIZACJĄ INWESTYCYJNYCH ZADAŃ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO    
W 2016 ROKU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I 

POŻYCZEK DO KWOTY 15.350.000 PLN WŁĄCZNIE 

 
 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
2. Wykonawca: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

L.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) 
wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
3.  Osoba uprawniona do kontaktów:  

 
Imię i nazwisko 

 

Adres  

 
Nr telefonu 

 

Nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

 
4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

 

I. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

II. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

III. oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego”  w   zakresie   

objętym specyfikacją   istotnych   warunków zamówienia, w następujący sposób: 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.35.2016 

 



1. Kwota kredytu – do wysokości 15.350.000 zł włącznie. 

2. Okres kredytowania – max 96 miesięcy od 01.12.2016 r. do 30.11.2024 r. 

3. Termin uruchomienia kredytu – niezwłocznie  po zawarciu umowy, jednak nie później 

niż do 30.12.2016 r. (dla potrzeb ustalenia ceny, datę uruchomienia ustalono na 

01.12.2016 r.). 

4. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do 30.11.2017 r. włącznie. 

5. Spłata kapitału następować będzie po zakończeniu okresu karencji, w okresach        3 

miesięcznych, w 29 ratach, w następujących latach: 

2017 r. 1 rata – 1.350.000 zł 

2018 r. 4 raty po 500.000 zł 

2019 r. 4 raty po 500.000 zł 

2020 r. 4 raty po 500.000 zł 

2021 r. 4 raty po 500.000 zł 

2022 r. 4 raty po 500.000 zł 

2023 r. 4 raty po  500.000 zł 

2024 r. 4 raty po  500.000 zł 

6. Pierwsza rata kapitałowa płatna w dniu 01.12.2017 r. 

7. Spłata ostatniej raty kredytu w dniu 30.11.2024 r. 

8. Spłata odsetek następować będzie w okresach 3-miesięcznych, przy czym pierwszy 

okres 3 miesięczny liczony będzie od dnia wpłaty pierwszej transzy kredytu. 

9. Koszty kredytu wyliczone dla porównania ofert (pkt 9.2 +pkt 9.4) 

.............................................................................................................PLN 

 /ustalone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku/ 

9.1. Marża bankowa będąca składową (obok WIBOR-u 3 M) oprocentowania 

kredytu ...........% 

9.2. Wyliczenie kosztów oprocentowania kredytu według wzoru; 

8.354.349 PLN* x [(stawka WIBOR 3 M dla potrzeb obliczenia ceny = 3,53%) + (marża 

=      %)] x 8 lat = .......................... PLN 

9.3. Prowizja jednorazowa wyrażona w procentach ...........................................% 

9.4. Wartość prowizji jednorazowej ustalona od kwoty kredytu  

15.350.000PLN x .......   % = ....................................PLN 

10. Metoda wyznaczania stawki WIBOR 3-miesięcznej będącej podstawą do określenia 

oprocentowania  - obowiązująca przez cały okres obowiązywania umowy. 



10.1. Opis sposobu wyliczenia WIBOR-u podanego w pkt 10.2 stosowanego przez 

Wykonawcę z podaniem dni i miesięcy, które posłużyły do wyliczenia stawki, jednakże 

ustalona wg notowań nie starszych niż z 3 miesięcy poprzedzających okres 

obrachunkowy (zarówno dla pierwszego jak i każdego następnego okresu 

obrachunkowego) 

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

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

.. 

10.2. WIBOR 3-miesięczny wyrażony w punktach procentowych wyliczony 

według metody opisanej w pkt 10.1., jaki obowiązywał w dniu 14.09.2016 r. 

...............%. 

 

oświadczam(y),  iż wybór naszej oferty jako najkorzystniejszej prowadzi/ nie prowadzi* do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług.     (*Niepotrzebne skreślić)  
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreśli części zdania oznaczonego gwiazdką (*) 
Zamawiający uzna, że wybrana oferta nie prowadzi do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.      
 
W przypadku, gdy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający sam obliczy wartość 
podatku VAT i dopisze wyliczone kwoty do oferty. 
 
Wartość podatku VAT ……………...…….. zł (dolicza Zamawiający), 
 
Cena netto (towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego)  ………………………… zł (wypełnia Wykonawca). 

 
IV. niniejsza oferta jest ważna przez okres 60 dni od terminu składania ofert,  
V. akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do SIWZ, 

VI. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 
zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i w terminie jakie zostaną wskazane 
przez zamawiającego  

VII. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia], 

VIII. nie uczestniczę(my), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

IX. żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane 
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa        w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku        z 
niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania: 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  



od do 

 
1 

 
 
 

  

 
Oferta została złożona na …….. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
5. Podpis(y): 

L.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty              
w imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


