ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ
„Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony
sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych) z przeznaczeniem na spłatę rat
wcześniej zaciągniętych kredytów”
ZAMAWIAJĄCY: MIASTO SUWAŁKI UL. ADAMA MICKIEWICZA 1,
16-400 SUWAŁKI, TEL. 087 562 80 00, FAX 087 566 30 98
REGON 790671030, NIP 844-215-51-52
1. WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę
..................................................................................................................................................................
adres.........................................................................................................................................................
tel. ....................................................................fax .........................................................................
REGON ........................................................ NIP .......................................................................
województwo ………………………………….
upełnomocniony przedstawiciel
..................................................................................................................................................................
2. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z Tabelą Obliczenia Ceny Zamówienia za:
- wartość netto (wyliczona na podstawie załączonej tabeli obliczenia ceny zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ),
w wysokości: ................................................ złotych
(słownie………………………………………………………………………………..….…..…………. ).
- należny podatek VAT wynosi ............... % tj. ............................... złotych
(słownie:........................................................................................................................................).
- cenę brutto................................. złotych
(słownie:.......................................................................................................................................)
przy czym:
- prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi ........%
(słownie:.............................................................................................)
- marża wynosi ............ %
(słownie: ............................................................................................)
- WIBOR 1M przyjęty dla obliczenia ceny oferty z dnia 22.03.2011 r. wynosi 3,9000 %.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
4.Oświadczamy, że zawarte w SIWZ istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy,
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
tych warunkach.
5. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w SIWZ.
6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia
2025 r.,
7. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem.
8. Wadium w kwocie 100.000,00 zł wniesione zostało w dniu .................. w następującej formie
……………………………;
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 60 dni od
upływu terminu składania ofert.
10. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ załączamy
wszystkie wymagane dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
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2) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenie
działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem wraz ze stosownym oświadczeniem Wykonawcy o
którym mowa w pkt 6.1.3) SIWZ tj.: ………………………………………………………….;
3) oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
4) oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7) wypełniona Tabela Obliczenia Ceny Zamówienia wg załącznika Nr 2 do SIWZ;
8) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp
załącznik nr 3
9) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i
ust. 2 ustawy Pzp załącznik nr 4;
10) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile
ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
11) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium;
12) pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest
uprawniony do korzystania i będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia
stanowiącego przedmiot postępowania (jeśli dotyczy).
13) informacja o wykonaniu usług w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert w zakresie udzielenia
kredytów na kwotę co najmniej 15 milionów złotych – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszej
SIWZ.
14)………………………………………………………………………………………………………………………

Ofertę sporządzono dnia ..........................

….......................................................................................
Podpis Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – „Zaciągnięcie kredytu
wypłacanego w transzach do kwoty 23.693.935,00 zł (słownie dwadzieścia trzy miliony sześćset
dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej
zaciągniętych kredytów” przedstawiam/ my:
TABELA OBLICZENIA CENY ZAMÓWIENIA
Okres
1
01.07.2011-31.12.
2011
01.01.2012-30.06.
2012
01.07.2012-31.12.
2012
01.01.2013-30.06.
2013
01.07.2013-31.12.
2013
01.01.2014-30.06.
2014
01.07.2014-31.12.
2014
01.01.2015-30.06.
2015
01.07.2015-31.12.
2015
01.01.2016-30.06.
2016
01.07.2016-31.12.
2016
01.01.2017-30.06.
2017
01.07.2017-31.12.
2017
01.01.2018-30.06.
2018
01.07.2018-31.12.
2018
01.01.2019-30.06.
2019
01.07.2019-31.12.
2019
01.01.2020-30.06.
2020
01.07.2020-31.12.
2020
01.01.2021-30.06.
2021
01.07.2021-31.12.
2021
01.01.2022-30.06.
2022
01.07.2022-31.12.
2022
01.01.2023-30.06.
2023
01.07.2020-31.12.
2023
01.01.2024-30.06.
2024
01.07.2024-31.12.
2024
01.01.2025-30.06.

Stan
zadłużenia

Marża (%)

3

4

Oprocentow
anie (kol.
3+4)
5

Ilość dni

Mnożnik

6

7

3,9000%

184

1/365

3,9000%

182

1/366

3,9000%

184

1/366

3,9000%

181

1/365

3,9000%

184

1/365

3,9000%

181

1/365

3,9000%

184

1/365

3,9000%

181

1/365

3,9000%

184

1/365

3,9000%

182

1/366

3,9000%

184

1/366

3,9000%

181

1/365

3,9000%

184

1/365

3,9000%

181

1/365

3,9000%

184

1/365

3,9000%

181

1/365

3,9000%

184

1/365

3,9000%

182

1/366

9 350 000,00

3,9000%

184

1/366

8 500 000,00

3,9000%

181

1/365

7 650 000,00

3,9000%

184

1/365

6 800 000,00

3,9000%

181

1/365

5 950 000,00

3,9000%

184

1/365

5 100 000,00

3,9000%

181

1/365

4 250 000,00

3,9000%

184

1/365

3 400 000,00

3,9000%

182

1/366

2 550 000,00
1 700 000,00

3,9000%
3,9000%

184
181

1/366
1/365

2
23 693
935,00
23 693
935,00
22 950
000,00
22 100
000,00
21 250
000,00
20 400
000,00
19 550
000,00
18 700
000,00
17 850
000,00
17 000
000,00
16 150
000,00
15 300
000,00
14 450
000,00
13 600
000,00
12 750
000,00
11 900
000,00
11 050
000,00
10 200
000,00

WIBOR 1M1)

3

Odsetki od
kredytu
(kol. 2*5*6*7)
8

2025
01.07.2025-31.12.
2025

850 000,00

3,9000%

184

1/365
RAZEM:

1)

stawka WIBOR 1M z 22.03.2011
Prowizja od udzielonego kredytu w kwocie 23 693 935,00 zł :
RAZEM ODSETKI + PROWIZJA:

........................ dnia .....................
...........................................................................................
Podpis Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

……………………………………………………………….
/miejscowość i data/
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
/nazwa i adres Wykonawcy/

Oświadczenie
Przystępując do przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do
kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset
trzydzieści pięć złotych) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów”
oświadczam, że spełniam(y) wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

(Warunki w zakresie posiadania uprawnień/posiadania wiedzy i doświadczenia /dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/sytuacji ekonomicznej i
finansowej/ spełniam na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) 1.
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……………………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy/

1.

niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4
………………………………………………………………
/miejscowość i data/
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
/nazwa i adres Wykonawcy/

Oświadczenie
Przystępując do przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do
kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset
trzydzieści pięć złotych) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów”
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
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…………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy/

Załącznik nr
5

.......................................
……..

…………………………

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

(miejscowość i data)

.......................................
.......................................
(nazwa i adres wykonawcy)

Informacja
Przystępując do przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcia kredytu
wypłacanego w transzach do kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy
miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych i
00/100) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów”
informuję, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
6

jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem usługi w
zakresie udzielenia kredytów na kwotę co najmniej 15 milionów złotych.

…………………………………
………
Podpis Wykonawcy
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