Nr sprawy: UG –FN.271.1.2012

Uzupełnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy : zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
„Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego o wartości 1.100.000 zł na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
Numer ogłoszenia : 416686 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012
Zamawiający dokonał uściślenia treści Załącznika nr.1

Punkt 3
Było :
Termin wykorzystania kredytu: do 31 grudnia 2012 roku.
Winno być :
Termin wykorzystania kredytu: do 27 listopada 2012 roku.

Punkt 4
Było :
Spłata kapitału i odsetek rozłożona na 8 równych rat kwartalnych. Początek spłaty kredytu:
do końca I kwartału kalendarzowego 2017 roku,
Winno być :
Spłata kredytu rozłożona na 8 równych rat
do końca I kwartału kalendarzowego 2017 roku,

kwartalnych. Początek spłaty kredytu:

Punkt 10
Było :
Oferta składa się z ………. kolejno ponumerowanych stron.
*odsetki winny być wyliczone zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 3
Winno być :
Oferta składa się z ………. kolejno ponumerowanych stron.
*odsetki winny być wyliczone zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 4

…02.11.2012 r ………Stefan Rysak…….......
(data i podpis Kierownika Zamawiającego)

Załącznik Nr 1 do SIWZ
................, dnia ................ r.
....................................................
(oznaczenie Wykonawcy)

GMINA WADOWICE GÓRNE
WADOWICE GÓRNE 116
39-308 Wadowice Górne
OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr …… w trybie
przetargu nieograniczonego p.n.: „Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego o wartości
1.100.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”,
oświadczamy, iż akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
1.
Kwota kredytu: 1.100.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100)
2.
Okres kredytowania: do dnia 31 grudnia 2018 roku.
3.
Termin wykorzystania kredytu: do 27 listopada 2012 roku.
4.
Spłata kredytu rozłożona na 8 równych
rat
kwartalnych. Początek spłaty kredytu:
do kooca I kwartału kalendarzowego 2017 roku,
5. Odsetki płacone będą:
1) w 2012 roku w terminie do dnia 31 grudnia,
2) w latach 2013-2018 kwartalnie w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po upływie
kwartału w oparciu o przesłaną przez bank notę odsetkową lub inny dokument potwierdzający
kwotę naliczonych odsetek,
3) za czwarty kwartał 2018 roku do ostatniego dnia roboczego kooczącego kok kalendarzowy,
6.
Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej oferowane przez bank na dzieo …………………….. r.
w wysokości .......................% co stanowi łącznie dla całego okresu kredytowania kwotę ..............zł (zgodnie
ze spłatami określonymi w punkcie 4 i 5 oraz terminem uruchomienia kredytu określonym na dzieo
27.11.2012 r.*). Powyższe oprocentowanie naliczono według stawki rynkowej WIBOR 3M z dnia ………………..
roku wynoszącej ....................% powiększonej o marżę banku wynoszącą .............................%, która
zostanie pomniejszona o kwotę upustu w wysokości ……………%.
7.
Jednorazowa prowizja Banku w wysokości .......................................%
8.
Pozostałe opłaty, prowizje – jeśli występują podad rodzaj i wysokośd dla całego okresu
kredytowania:……………………………………………………………………………….
9.
Łączna cena wszystkich kosztów wymienionych w punktach 5-7 dla całego okresu kredytowania
wynosi.........................zł (słownie złotych:……………….........................................................................).
10.
Oferta składa się z ………. kolejno ponumerowanych stron.
*odsetki winny byd wyliczone zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 4

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1.

……………………………………..

2.

……………………………………..

3.

……………………………………..

4.

……………………………………..

5.

……………………………………..

…………………………………………
(podpis Wykonawcy, upoważnionego przedstawiciela)

