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załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

UWAGA: WYPEŁNIA I PODPISUJE WYKONAWCA- CAŁOŚĆ 

 

       

     (pieczęć Wykonawcy) 

Dane Wykonawcy:  

Nazwa:.................................................................................................................................... 

Adres: .............................................................................................................................. 

Województwo ............................................ Powiat..................................................... 

Kod:  ....................Tel./fax: ............................................................................................ 

REGON: ............................NIP...................................KRS/EDG............................................ 

INTERNET http:// ........................................................................ 

e-mail: .............................................................................................................................. 

Imię i nazwisko  osoby upoważnionej do kontaktów ................................................................... 

tel. .......................................................... 

Niniejszym przedkładam ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego                    
nr ……………………. prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej                 
w Sanoku na usługę  - Udzielenie kredytu obrotowego lub pożyczki odnawialnej (limitu 
finansowego) w wysokości 3.800.000,00 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Sanoku   
 
Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń. 
I. Cena ryczałtowa oferty (łączna cena za całość przedmiotu zamówienia w okresie 

obowiązywania umowy) cena brutto ……………… zł,  

słownie …………………………………………....……………………………………… .........zł,           

w tym : 

- Marża dotycząca oprocentowania kredytu lub pożyczki jako składowa (obok WIBOR-u) stopy procentowej   

kredytu lub pożyczki, podana w punktach procentowych .................p.p. 

- Koszt oprocentowania kredytu lub pożyczki należy wyliczyć przyjmując kwotę:  3 800 000,00 PLN jako 

średnie wykorzystanie w trakcie umowy. (WIBOR 3M + marża)* 3.800.000,00 zł = ………………. zł 

- Prowizja jednorazowa wyrażona w punktach procentowych ..................p.p. 

- Koszt prowizji jednorazowej od kwoty kredytu lub pożyczki 3 800 000.00 zł x …....…% = 

............................ zł 

Jednocześnie Bank/Wykonawca oświadcza, iż nie będzie pobierał: 
– opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu lub pożyczki tj. od salda niewykorzystanej 
     części kredytu lub pożyczki, 
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– dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu lub pożyczki poza wymienionymi 
    w zapytaniu, 
– opłat i prowizji związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu lub pożyczki. 
 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 
niej   zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty. 
 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
    warunków zamówienia. 
 
4. Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia 
    umowy na  warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym. 
 

5. OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
     - jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami prawa. 
     - posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem. 
     - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim  potencjałem 

ekonomicznym i technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 
     - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia. 
     - nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
    a)   KRS 
    b)  Projekt umowy. 
    c) pełnomocnictwo. 
    d) inne 
……………………………………………………………………………………………………………….  
Oświadczamy, że zastrzeżonymi dokumentami bądź informacjami w naszej ofercie są: 
 
1. ..................................................................................................................., 
2. ..................................................................................................................., jeżeli dotyczy! 
 
W odniesieniu do ww. dokumentów i informacji zastrzegamy sobie prawo do ich udostępniania innym uczestnikom postępowania. 
 
7.  Wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i 
    cała oferta składa się z ........................... stron. 
 
8. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa. 

*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) 

Miejscowość, data …..................................................... 
 

......................................................... 
                                                                                                                                          data i podpis osób upoważnionych 

                                                                                                                                                                                                                       do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                                                                                                        w imieniu wykonawcy 


