
 

Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego 

 
……………………………….. 
  Nazwa i adres wykonawcy  
 

Formularz ofertowy 

Po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego Gminy Stara Błotnica w sprawie:  

„Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości l 500 000,00 zł. (słownie: jeden 

milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Stara Błotnica w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:  

• „Wykonanie przebudowy (modernizacji) szkoły w Starej Błotnicy” -844 000 zł.,  

• „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tursk i Stary asów na terenie gminy Stara 

Błotnica” - 265 161 zł.,  

• „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Błotnicy 

z zamiejscowymi oddziałami przedszkolnymi w Starym Kadłubie” - 90 839 zł.,  

• „Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Żdżarach” - 300 000 zł.  

My niżej podpisani:  

1. Oferujemy wykonanie usługi w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, licząc  

 pełny koszt obsługi kredytu w wysokości:  .......................... ………zł.  

 (słownie ……………………………………………………..……………………………………………...............)  

W tym:  

 - oprocentowanie kredytu:  ............ % (w tym marża stała wynosi:  ...........% wg WIBOR 1M  

   z dnia  0l.10.2018 r.)  

W/w kwotę ustalono zgodnie z załączonym prognozowanym harmonogramem spłat kredytu 

stanowiącym załącznik do oferty.  

2. Oświadczamy, że podane oprocentowanie oparte na stawce WIBOR l miesięczny plus podana 

marża banku obejmuje wszystkie koszty umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia i jest jedynym obciążeniem przedmiotu zamówienia.  

3. Oświadczamy, że ofertę składamy w imieniu własnym 

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

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń.  

5. Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu ofertowym istotne warunki zamówienia zostały przez 

nas zaakceptowane.  



 

6. Oświadczamy, że „wzór umowy” załączony do oferty uwzględnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych.  

7. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:  

………………………………………………...……………… tel. ………………………………..  

8. Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

Do oferty załączono następujące dokumenty: 

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

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

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

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

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

 

  

............................ dnia …….. 2018 r.  

 

...................................................................................... 
      (data, podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych  

                              do reprezentowania Wykonawcy)  

 

 

*w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

                                                           
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  



 

Prognozowany harmonogram spłat kredytu w kwocie l 500 000 zł  
na okres od 15.10.2018 r. do 31.03.2025 r. 

 

Lp. Termin Rata Stan Stawka odsetek 
Kwota 

naliczonych 
odsetek w zł. 

1 2 3 4 5 6 

1. do 31.12.2018 r.  Uruchomienie  1 500 000    

2. 31.03.2019r.  53 000  1 447 000    

3. 30.06.2019 r.  O  1 447000    

4. 30.09.2019 r.  O  1 447 000    

5. 31.12.2019 r.  O  1 447 000    

6. 31.03.2020 r.  93 000  l 354 000    

7. 30.06.2020 r.  O  l 354 000    

8. 30.09.2020 r.  O  1 354 000    

9. 31.12.2020 r.  O  l 354 000    

10. 31.03.2021 r.  169 000  1 185 000    

11. 30.06.2021 r.  169 000  l 016 000    

12. 30.09.2021 r.  O  l 016 000    

13. 31.12.2021 r.  O  l 016 000    

14. 31.03.2022 r.  170 000  846 000    

15. 30.06.2022 r.  170 000  676 000    

16. 30.09.2022 r.  O  676 000    

17. 31.12.2022 r.  O  676 000    

18. 31.03.2023 r.  182 500  493 500    

19. 30.06.2023 r.  182 500  311 000    

20. 30.09.2023 r. 0 311 000   

21. 31.12.2023 r. 0 311 000   



 

22. 31.03.2024 r. 211 000 100 000   

23. 30.06.2024 r. 0 100 000   

24. 30.09.2024 r. 0 100 000   

25. 31.12.2024 r. 0 100 000   

26. 31.03.2025 r. 100 000 0   

Ogółem 1 500 000 0   
 


