Załącznik nr 1 do SIWZ
Wp.II-341/14/2010/U
O F E R T A

Nazwa Wykonawcy:



– zwany w dalszej części oferty Wykonawcą
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym imię i nazwisko oraz nr tel., faks (do korespondencji faksowej – na podany numer będą wysyłane wszystkie informacje faksowe), 

Siedziba Wykonawcy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Tel.:

Faks:

Posiadamy: 
NIP: ...........................................,
REGON......................................
Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są: 	
(imię i nazwisko)

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę 
[Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy]:
Czytelnie imię i nazwisko
Podpis
Parafa





W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez:

	
(imię i nazwisko)

UWAGA:
Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana, 
zgodnie z wymaganiami SIWZ.
OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ NA KAŻDEJ ZAPISANEJ STRONIE

Do: 
Gmina Byczyna
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
tel./fax. (0-77) 413 41 50,
NIP: 7511750102
Regon: 531412993

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP Wp.II-341/14/2010/U, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Kredyt długoterminowy do kwoty 150.000,00 zł. na „Sieć wodociagową w obrębie murów obronnych miasta Byczyna” – etap II”
OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr ZP Wp.II-341/14/2010/U (SIWZ) na warunkach określonych w SIWZ (wraz z załącznikami do SIWZ) i zgodnie z treścią SIWZ oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie, tzn:
Udzielenie Gminie Byczyna kredytu długoterminowego w wysokości do kwoty 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na sieć wodociągową w obrębie murów obronnych miasta Byczyna – etap II:
	kredyt w PLN, 
	Okres spłaty kredytu lata: styczeń 2016 – styczeń 2018,
	kredyt będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy, 
	oprocentowanie kredytu zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M, 

odsetki płatne w ratach miesięcznych, do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od września 2010 r., 
	kapitał płatny wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 
kredyt uruchamiany będzie w transzach na podstawie pisemnej dyspozycji zamawiającego, z wykorzystaniem do dnia 31.12.2010 r., 
	zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
	prowizja będzie płatna jednorazowo, poprzez jej potrącenie z przekazanej na rachunek Zamawiającego
kwoty pierwszej transzy kredytu, 
	okres karencji w spłacie kapitału : spłata pierwszej raty – 15 stycznia 2016 r.
	kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do
wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, 
	wykorzystanie kredytu do 31.12.2010 r.

Podstawą obliczenia ceny kredytu jest:
1) prowizja bankowa w kwocie ……………….. zł, tj. …………………% kwoty kredytu;
2) oprocentowanie kredytu, które jest równe:
WIBOR 1M wg stanu na dzień 01.08.2010 r. + ……….. % marży ryzyka kredytowego, co łącznie wg stanu na dzień 01.08.2010 r. wynosi ………….%
Cena kredytu w PLN na dzień składania oferty jako suma kwoty prowizji oraz odsetek naliczonych za cały okres spłaty wynosi ogółem: 

1.	Całkowita cena brutto realizacji zamówienia:
Cena brutto


[CENA OFERTY]
	CENA OFERTY SŁOWNIE:



2.	Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że:
1)	spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia w związku z  art. 24 w/w ustawy.
2)	składając podpis na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty, poświadczamy, że dany dokument jest zgodny z oryginałem,
3)	akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ,
4)	zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy, o treści zgodnej z postanowieniami SIWZ  oraz danymi podanymi w ofercie w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego,
5)	uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
	uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia.
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego, a do dokumentów przetargowych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń,
	część zamówienia .......................................................................... powierzyć podwykonawcą . 

                                        wpisać odpowiednio: zamierzam / nie zamierzam
     


Ofertę składamy na .................... ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część ofert są:

                                                                                                                                                         Strona
1/ .......................................................................................................................                         ..............              
2/ .......................................................................................................................                         ..............              
3/ .......................................................................................................................                         ..............            
4/ .......................................................................................................................                         ..............              
5/ .......................................................................................................................                         ..............            
6/ .......................................................................................................................                         ..............              










........................................................,..........................                                             ....................................................................
                   (miejscowość)                            ( data)                                                                    ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
                                                                                                                                                           przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy)       

