
 
Załącznik nr 1  

 
............................, dnia ..................  

    (miejscowość) 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:  
Nazwa zamawiającego:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  

Ulica: Parzęczewska 29/35 

Kod miejscowości: 99 – 200 Poddębice 

Telefon: (43)  678 - 43 – 66,  fax.: (43)  678 -43 - 66; 

Adres e-mail: biuro@mpwik-poddebice.pl 
 

II.  Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Udzielenie krótkoterminowego kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 

realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 

 

III. Tryb postępowania:  zapytanie ofertowe - wyłączenie stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129).  
 

IV. Dane dotyczące Wykonawcy. 
 

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

 

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

 

NIP:.......................................................... 

 

Fax ……………………………………...                            e-mail ………………………………………………… 
 

V. Nawiązując do ogłoszenia zapytania ofertowego z dnia 26.04.2022 r. oferuję wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w/w zapytaniu w następujący sposób: 
 

1. Kwota stanowiąca cenę kredytu: …………………………..……PLN   

 

( słownie ……………………………………………………...………..……………………..……….), w tym: 
 

1) wysokość oprocentowania - ………….……%; kwotowo - ……………….………….………PLN,  

na które składa się :  

- stawka WIBOR 1M z dnia 22.04.2022 roku – 4,93 % 

 

-  wysokość, stałej marży bankowej wyrażoną w procentach - ………….……..%  
 

2. Okres karencji  - 1 miesiąc. 
 

3. Oświadczamy, że :  
a) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,  

b) Przyjmujemy termin realizacji usługi:  

- uruchomienie kredytu w jednej transzy, w terminie do 15.07.2022 r.  

c) bazę, tj. przyjętą do wyliczenia ceny kredytu średnią ilość dni w roku: 365/366 dni,  

d) Karencja w spłacie kredytu zgodna z ofertą.  

e) Okres spłaty kapitału kredytu – od upływu okresu karencji do dnia 31.12.2022 r.  

f) Termin rozpoczęcia spłaty rat kapitału kredytu po upływie okresu karencji.  

g) Forma spłaty kapitału kredytu oraz odsetek od kredytu – równe miesięczne raty kapitałowe płatne na koniec 



miesiąca, w każdym roku kredytowania. Raty odsetkowe płatne na koniec miesiąca. 

h) Przyjmujemy, że o dotrzymaniu terminu spłaty kredytu decyduje data przekazania środków na rachunek 

Wykonawcy, 

i)  W przypadku niewykorzystania całej kwoty kredytu bądź wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu  

przez  Zamawiającego  w  dogodnych  dla  niego  terminach,  po  uprzednim zawiadomieniu  Wykonawcy  o  

zamiarze  dokonania  spłaty  w  terminie 3  dni  przed  jej dokonaniem. Odsetki od kredytu naliczone będą 

wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania  a Zamawiający nie będzie 

ponosił żadnych kosztów z tego tytułu na rzecz Wykonawcy, 

j)  Formę zabezpieczenia kredytu stanowić będzie: 

-  weksel in blanco, 

- cesja wierzytelności wynikających z umowy o przyznaniu pomocy Nr 00114-65150-UM0500281/20        

z dnia 23 marca 2021 r.  
 

4. Oświadczam ponadto, że: 
a)   zaoferowane  wyżej  warunki  zawierają  wszystkie  koszty  związane  z  wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

określonego w specyfikacji. 

b)   zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez zapytaniu ofertowymi nie wnosimy do nich żadnych 

zastrzeżeń. 

c)   uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.  

d)    akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez 

Zamawiającego.  

e)    wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji oferent 

odpowiada zgodnie z art. 233 KK).  
 

5. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.  

Ilość stron wynosi: ……………....  
 

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącym integralną część oferty są zaświadczenia

i dokumenty w postaci: 

 

1) ………………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………………………………. 

4) ………………………………………………………………………………………. 

 

8.  Oświadczam, iż zastrzegam / nie zastrzegam1 w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą 

być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji2:
 

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

 

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

 

 

 

......................................., dnia ........................ 
Miejscowość                                     data 

 

 

                ...................................................................... 
                          Pieczęcie i podpisy Wykonawcy/Osób Uprawnionych 

 

 

 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić  

2 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji należy wymienić informacje zastrzeżone.  


