
Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ „OFERTOWY” 

 
KREDYT INWESTYCYJNY  

NA ZAPEWNIENIE CI ĄGŁOŚCI FINANSOWEJ REALIZACJI PROJEKTU „ GOSPODARKA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI W TORUNIU” POD HIPOTEK Ę NIERUCHOMO ŚCI 

ZABUDOWANEJ POŁO śONEJ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZI ĄDZKIEJ 159 

Znak: KI/ZP-18 /09 

 
ZAMAWIAJĄCY 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA 
Spółka z o. o. 

87-100 TORUŃ 
ul. Grudziądzka 159 

 
DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
 

NAZWA:  ...................................................................................................................................................................................... 

SIEDZIBA........................................................................ul. ........................................................................................................ 

NR TELEFONU ................................................................  NR FAKS ...................................................................................... 

NIP ............................................................  REGON ......................................................................................... 

KRS ……………………………………. Kapitał zakładowy ……………………………….. 

 
śĄDANA WYSOKO ŚĆ KREDYTU  - 2 869 000 ZŁ/NETTO 

 
CENA OFERTY NETTO  – rozumiana jako koszt 
obsługi kredytu (bez podatku VAT) 

- cyfrowo: 

- słownie: 

 
 

 
% PODATKU VAT 
     WARTO ŚĆ PODATKU VAT 

- cyfrowo: 
- słownie: 

. 

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

 
CENA OFERTY BRUTTO  (z podatkiem VAT). 

- cyfrowo: 

- słownie: 

 
 

 
TERMIN URUCHOMIENIA KREDYTU  
 

 

KREDYT ZOSTANIE PRZEDSTAWIONY DO DYSPOZYCJI 

ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE 5 DNI  ROBOCZYCH  LICZĄC OD 

DATY ZAWARCIA UMOWY 

 
OKRES SPŁATY KREDYTU 
 

10 LAT OD DATY URUCHOMIENIA KREDYTU  



MARśA (STAŁA PRZEZ CAŁY OKRES 

OBOWIĄZYWANIA UMOWY)  
………………………Zł/NETTO + ……… %VAT 

 

 

PROWIZJA  …………….. % 

Termin płatności prowizji 
 

................................... ZŁ/NETTO + …….. %VAT 
 
………………………………………………………. 

 

ZABEZPIECZENIE KREDYTU  

 
Zastaw  hipoteczny na nieruchomości zabudowanej 
połoŜonej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159  
 

 
WSKAŹNIK ZMIANY CENY    
 
 
 

Zmiana w stosunku do WIBOR 6M z dnia wszczęcia 
postępowania . WIBOR 6M z dnia 20.08.2009 r. [tj. 
wszczęcia postępowania], ……..…. % 

 

OKRES KARENCJI SPŁATY RAT 

KAPITAŁOWYCH 

 

12 MIESIĘCY OD DATY UDZIELENIA KREDYTU. 
 

 
 
 
....................................., dnia .................................                                               PODPIS WYKONAWCY  
 
 

 

Zasady i sposób obliczania ceny 
Walutą transakcji jest  PLN. Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie 
wyłącznie dwóch stawek, w następujący sposób: 
1. Oprocentowanie kredytu stanowiące sumę stawki WIBOR 6M i marŜy banku. MarŜa banku 

obejmuje wszelkie koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego. Wykonawca jest 
zobowiązany wliczyć wszelkie opłaty do marŜy banku w taki sposób, aby skalkulować i 
 przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiąŜąca w całym okresie 
kredytowania. Koszt oprocentowania naleŜy ustalić w oparciu o prognozowany harmonogram 
spłat kredytu.  WIBOR  6M dla celów obliczenia ceny oferty przyjąć na dzień wszczęcia 
postępowania tj. : 20.08.2009 r.. Prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu winna być 
wyraŜona w walucie PLN. Przez prowizję naleŜy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z 
uruchomieniem i obsługą kredytu. Liczby określające podane wyŜej stawki naleŜy podać w formie 
dziesiętnej, do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca obowiązany jest przedstawić kalkulację 
kosztów kredytu.  

 
- netto - cena zawarta w formularzu ofertowym powinna być wyraŜona jako łączna wartość 

całego przedmiotu zamówienia.   
 

- brutto rozumianą jako sumę ceny netto i kwotę naleŜnego podatku VAT. 
 

- cenę oferty naleŜy podać w złotych polskich z wyszczególnieniem podatku VAT. 
W przypadku podania ceny w walucie obcej dla porównania ofert i zawarcia umowy zostanie 
zastosowany przelicznik wg średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert. 
[kurs ustalony w dniu otwarcia ofert zostanie przeniesiony do umowy]. 

 
 



2. oświadczam, Ŝe: 
- zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  nie wnoszę do niej 

zastrzeŜeń, 
- uwaŜam się za związanego ofertą przez okres 30  dni wskazany w siwz , 
- zapoznałem się z treścią umowy i nie wnoszę do niej zastrzeŜeń oraz zobowiązuję się do jej 

zawarcia w przypadku gdyby uznano moją ofertę za najkorzystniejszą, 
- w dniu wszczęcia postępowania tj.: ……..  oprocentowanie należności 

przeterminowanych wynosi …………… % w stosunku rocznym. 
 

 
 
........................... dnia ...................................... 

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

pieczęć i podpis wykonawcy 

 

 

……… wpisać oferowane parametry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


