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FORMULARZ OFERTOWY
NA UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DT,UGOTERMINOWEGO NA

KWOTq 3.000.000,0021
DLA ZESPOT,U OPIEKI ZDROWOTNE W SUCHE BESKIDZKIE

1. Formularz oferto

'WysokoS( oprocentowania - naleiy podaC pelny koszt oprocentowania w okresie trwania umowy
kredytowei tzn. suma stawki WIBOR dla depozytdw 3 miesiQcznych (naleiy pnyjqe z dnia 31.03.2018) i

stalej marzy procentowej banku.

Prosimy o informacyine podanie:
> Stale.i mar2y banku w stosunku rocznym w o/o

> prowizjijednorazowel w o/o

2. 0pis wymagari Zamawiajqcego:
2.1. Przedmiotem jest udzielenie kredytu dlugoterminowego inwestycy.lnego, na okres
S lat ( liczqc od dnia zawarcia umowy) w kwocie 3.000.000,00 zl. Kredyt przeznaczony
jest na sfinansowanie lub refinansowanie zakup6w zaplanowanych w planie
inwestycyjnym dla zadania pn.,, Poprawa bilansu energetycznego budynk6w Szpitala
w Suchej Beskidzkiej poprzez modernizacjQ lr6dla ciepla wraz z wymianq instalacji
sanitarnej".

2.2. Jako zabezpieczenie kredytu proponujemy:
o Cesje praw umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia za Swiadczenie uslug

medycznych w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
Swiadczeh opieki zdrowotnej ,

. Weksel wlasny in blanco wraz z deklaraci4 wekslowq.
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2.3. Niedopuszczalne jest podawanie prowizji i oplat wariantowo. Wszystkie
wartoSci powinny byt podawane liczbowo.
o Prowizla za udzielenie kredytu winna byi pobierana jednorazowo od

wartoSci kredytu
o Prowizja mo2e by6 pobrana dopiero w dniu uruchomienia kredytu.

2.4. Kredyt bytby uruchamiany w 3 transzach:
r I transza w lipcu 2018r. -1 000 000,00 zt
r Il transza w grudniu 2018r. - 1 200,000,00 zl
. III transza w marcu 2019r. - 800 000,00 zt

2.5. Ilanl< mo2e zwr6cii siq o przedstawienie dokument6w pozwalaj4cych
zbadad zdolnoSi kredytowq Zamawiajqcego.
2.6. Ustala siQ nastqpujEcy spos6b splaty kredytu:

Splata rozpocznie siq od miesiqca nastqpujacego po miesiqcu, w kt6rym
uruchomiono pierwsz4 transzg kredytu, miesiqcznie w ostatnim dniu
miesiqca kalendarzowego. Do momentu uruchomienia I transzy, raty
kapitalowe wynosz4 20 000,00 zl kaida.
0d miesiEca nastqpujEcego po miesiqcu, w kt6rym uruchomiono ostatni4
transzE kredytu raty r6wne ( z ewentualn4 ostatniE ratq wyr6wnu.jqcqJ,
miesiqcznie w ostatnim dniu miesiqca kalendarzowego.
Splata odsetek nastqpi od miesi4ca kalendarzowego nastQpuj4cego po
miesiqcu, w kt6rym uruchomiono pierwsza transzq kredytu.

3. 0Swiadczenie Wykonawcy:
3.1. Akceptujemy mo2liwo6i wcze6niejszej splaty kredytu przez Zamawiajqcego

bez obciq2enia go dodatkowymi oplatami. W przypadku wcze6niejszej splaty
kredytu przez Zamawiai4cego, zobowiEzu.iemy sig do naliczania odsetel< od
aktualnego stanu zobowi4zari z tytulu zaciEgniqtego kredytu.

3.2. Zamawiajqcy nie iest zobligowany do zalo2enia swojego rachunku w naszym
banku.

3.3. Posiadamy uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
dzialalnoSci gospodarczei w zakresie wykonywania czynnoSci bankowych
obejmuj4cych udzielanie kredyt6w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1,997 r. - Prawo bankowe (j. t.: Dz. U.22015 r. poz. l2B z p6in. zm.)

3.4. OSwiadczamy, 2e informac.je skladajEce siq na ofertq, zawarte na stronach
stanowi4 tajemnicQ przedsiQbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogq byi udostqpnione innym
uczestnikom niniejszego postQpowania.

4. Zloienie oferty:
4.1. Oferta zostala zloLona na stronach podpisanych i kolejno

ponumerowanych od nr 1do nr......
4.2. Oferty nale2y sklada6 w formie pisemnej, w.iqzyku polskim, podpisane przez

osoby upowa2nione do reprezentowania.
4.3. 0ferty naleZy skladai w zamkniqtych kopertach opisanych w nastqpuj4cy spos6b:

,,0ferta na udzielenie l<redytu inwestycyinego dlugoterminowego na kwotq
3 000 000,00 zi dla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej".

pieczQi i podpis oferenta


