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Zamawiający: Gmina Byczyna		       Nr zamówienia: Wp-II.271.13.2011

Przetarg nieograniczony

Kredyt długoterminowy do kwoty 1.158.429,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, zadanie inwestycyjne 
 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice”

Załącznik nr 1 do SIWZ
Do: 
Gmina Byczyna
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
tel./fax. (0-77) 413 41 50,
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:

 O F E R T A

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP Wp-II.271.13.2011, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Kredyt długoterminowy do kwoty 1.158.429,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów
 realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, zadanie inwestycyjne 
 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice”

OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr ZP Wp-II.271.13.2011 (SIWZ) na warunkach określonych w SIWZ (wraz z załącznikami do SIWZ) i zgodnie z treścią SIWZ oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie.

	Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 1.158.429,00 zł. (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć i 00/100 PLN) 
z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanej przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice”. 
Warunku udzielenia, obsługi i spłaty kredytu:
	Okres spłaty kredytu: do15 października 2021 roku,
	Spłata kapitału następować będzie wg załączonego harmonogramu.
	Spłata odsetek następować będzie: do 20 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia 2012 r.,
	Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzający okres obrachunkowy, skorygowaną o marżę banku, 
	Wypłata kredytu następować będzie w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego 
z wykorzystaniem do dnia 31.12.2013 r.  na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego zgodnie z przedstawionym harmonogramem:

	do kwoty  143.384,00 zł. w roku 2011,

do kwoty 305.872,00 zł. w roku 2012, 
do kwoty 709.173,00 zł. w roku 2013.
	Kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 
	Prowizja będzie płatna jednorazowo, poprzez jej potrącenie z przekazanej na rachunek Zamawiającego kwoty pierwszej transzy kredytu. 
	Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.


Podstawą obliczenia ceny kredytu jest:
1) prowizja bankowa w kwocie ……………….. zł, tj. …………………% kwoty kredytu;
2) oprocentowanie kredytu: 
WIBOR 1M wg stanu na dzień 01.06.2011 r. + ……….. % marży ryzyka kredytowego, co łącznie wg stanu na dzień 01.06.2011 r. wynosi ………….%
Cena kredytu w PLN na dzień składania oferty jako suma kwoty prowizji oraz odsetek naliczonych za cały okres spłaty przy przyjęciu następujących danych:
	Daty uruchamiania kolejnych transz kredytu:

	kwota 143.384,00 zł. 31 grudnia 2011 roku,

kwota 305.872,00 zł. 30 czerwca 2012 roku,
kwota 709.173,00 zł. 31 stycznia 2013 roku.
	Stawkę WIBOR 1M z dnia 01.06.2011 r. 
	W celu naliczenia odsetek należy przyjąć, że miesiąc ma 30 dni, a rok 365 dni.

 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)       


