
   Załącznik Nr 2   
Formularz Ofertowy 

 na usługę : 
Udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 10 mln dla SP ZOZ w Sanoku  

 SPZOZ/P2/2020 

 
 

Nazwa Wykonawcy : 
 

 

Siedziba Wykonawcy : 
 

 

NIP :   REGON :  
 

 

Telefon : 
 

 Faks  :  

adres  e-mail : 
 

 

                                                       
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie zapytania ofertowego zgodnie                         
z  art. 4 pkt 3 lit. ja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
 
składamy ofertę na  usługę : 
Udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości do 10 mln dla SP ZOZ w Sanoku  
Cena oferty  wynosi : 

 
………………….. zł  
 

 
słownie : …………………………………………………………………………….. 
               
                ……………………………………………………………………………. 

  
 

1. Całkowita Cena kredytu została wyliczona zgodnie z Harmonogramem spłaty kredytu/pożyczki  
( Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego), stanowiącym załącznik do niniejszej oferty, z uwzględnieniem 
następujących wskaźników: 
1) oprocentowanie kredytu/pożyczki  w wysokości ………%, na które składa się: 
 
a) marża  = ……. % (stała w okresie obowiązywania umowy)  

b) wskaźnik WIBOR – 3M   = ………… % (przyjęty dla porównania złożonych ofert)  

2) prowizja w wysokości =  …….……….zł tj. ………% (max 1%)(stała w okresie obowiązywania umowy)  x 

10 mln zł (10 mln złotych przyjęto dla porównania złożonych ofert)  

2. Bank/Wykonawca nie będzie pobierał: 

1) opłat i prowizji od zaangażowania kredytu lub pożyczki tj. od salda niewykorzystanej części kredytu lub 
pożyczki, 

2) dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu lub pożyczki poza wymienionymi w 
zapytaniu, 

3) opłat i prowizji związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu lub pożyczki. 

1. Termin  realizacji zamówienia – od momentu podpisania umowy do 120 miesięcy  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

. 



3. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni od daty terminu otwarcia ofert. 
 
 

4. Jednocześnie oświadczamy, że wybór naszej oferty  : 

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami            

o podatku od towarów i usług**  

- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług w zakresie następujących elementów przedmiotu zamówienia** : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                     
z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
5. Oświadczamy, że wszystkie zapisane stronice naszej oferty wraz ze wszystkimi załącznikami są 

ponumerowane i cała oferta składa się z ………………. stronic 

 
6. Osobą upoważnioną do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy  jest :……………………………….. 
 
7. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty : 

 
1. Harmonogram spłat   
2. Wzór umowy na kredyt lub pożyczkę. 
3. Wzór weksla ., 
4. Deklaracja  wekslowego   

5. …………………………………………. 
 
** ) niepotrzebne skreślić 

 
............................. dnia ......................                                                 ………………….. ........................... 

                                          (podpis osoby uprawnionej do składania 
                          oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 


