Załącznik nr 1

………….dnia…………….
pełna nazwa oferenta
………………………..

FORMULARZ CENOWY OFERTY
Zamawiający
Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Przedmiot zamówienia publicznego:
Udzielenie kredytu w wysokości 5.010.000,00 zł na sfinansowanie zadań
Realizacja „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” :
a) parking przy Urzędzie Gminy Rewal wraz z oświetleniem,
b) parking przy ul. Brzozowej w Rewalu wraz z oświetleniem,
c) parking przy przystanku autobusowym w Pobierowie – oznaczenie strefy płatnego parkowania
oraz zakup i montaŜ parkometru,
d) parking przy ul. Zgody w Pobierowie,
e) parking przy ul. Rybackiej w Niechorzu –część drogowa, część kanalizacji deszczowej,
f) parking przy ul. Zaułek w Trzęsaczu – część drogowa, kanalizacja deszczowa + roboty
dodatkowe,
g) parking przy ul. Spacerowej w Pustkowiu,
h) komunikacja internetowa pomiędzy parkingami,
i) oflagowanie parkingów,
j) infrastruktura do obsługi parkingów (elektroniczny pobór opłat).

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych
warunków zamówienia:
a.

oferowana stopa odsetek w procentach = …………………….%
z tego:
WIBOR 1 M na dzień 14.01.2010 r. = 3,64 %
marŜa banku doliczona do WIBOR 1 M

b.

= ……..…….....%

1% prowizji od udzielonego kredytu = ………………….%

Oferowana cena kredytu (koszt kredytu) wynosi ………..………………..zł
(słownie
złotych……………………………….………………….…………..………………….……….)

w tym:
odsetki od kredytu wynoszą …..…………………….…………..…………….……………zł
prowizja od udzielonego kredytu wynosi ……………………………..………..………...zł
2. Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi przyjmujemy bez
zastrzeŜeń warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z materiałami
przetargowymi oraz nie zgłaszamy uwag co do procedury udzielenia zamówienia.
3. Oświadczamy, Ŝe oferta sporządzona została zgodnie z postanowieniami SIWZ
i nie dokonano Ŝadnych zmian we wzorach formularzy.
4. Podwykonawcom zamierzamy zlecić następujące części zamówienia: ……………..
……………………………………………………………………………………………….. .
5. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia, w którym
upływa termin składania ofert
6.

Wykaz załączników do oferty:
1. ………………..……………….
2. ………………………..……….
3. ………………………..……….

……………………….
data

…………........................……
podpis osoby (osób) uprawnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy

