
Korfantów, dnia 11.02.2015 r. 
Zapytanie ofertowe 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu 
przepisów ustawy PZP) dot. zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 EURO 

 
I. Nazwa zamawiającego: Opolskie Centrum Rehabilitacji 
Kierownik Zamawiającego: Wojciech Machelski 
Ulica: Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów  
e–mail: ocr@ocr.pl 
Telefon: 77 43 44 055,   Fax: 77 43 44 004 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie  pożyczki na zakup narzędzi chirurgicznych  

a. Szacunkowa kwota pożyczki wynosi 200 000,00 zł. Ostateczna kwota uzależniona będzie od 
wyniku  przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup narzędzi chirurgicznych. 

b. Uruchomienie pożyczki nastąpi jednorazowo na wniosek Zamawiającego nie później niż w 
okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

c. Wniosek o uruchomienie pożyczki będzie zawierał dyspozycję wskazującą rachunek, na który 
należy przelać środki oraz ostateczną kwotę. 

d. Okres finansowania – 60 miesięcy 

e. Płatność przelewem w równych ratach kapitałowo-odsetkowych w PLN 

f. Kalkulacja rat oparta będzie na stopie zmiennej WIBOR 6M, do kalkulacji ceny oferty należy 
przyjąć stopę z dnia 11.02.2015 r. oraz datę uruchomienia pożyczki na dzień 25 lutego 
2015 r. 

g. Wysokość rat może ulegać zmianie tylko w przypadku zmian wysokości stopy bazowej 
WIBOR 6M;  

h. Pierwsza rata pożyczki płatna będzie ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
uruchomienia pożyczki. 

i. Data płatności rat pożyczki to ostatni dzień każdego miesiąca; 

j. Dopuszcza się możliwość kalkulacji rat w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku 
kwoty niepodzielnej na 60 równych rat. 

2. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Możliwość wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

4. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel In blanco. 

Oferty należy składać do dnia  19.02.2015 r. do godz. 11.00. Oferta może zostać przesłana faksem 
na numer 77 43 44 004 lub mailem na adres: ekon@ocr.pl. 
 
 
 
         Dyrektor  
             Wojciech Machelski 
 

Proszę o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma na nasz numer faxu:  
077 43 44 004, lub mailem na adres ekon@ocr.pl 

dn..........................2015r. 
podpis i pieczątka osoby upoważnionej: 

................................................. 
Dziękujemy ! 

 
 
 



 
OFERTA 

 
I. Nazwa i adres Wykonawcy:  
Nazwa 
..................................................................................................................................................................... 
Siedziba 
..................................................................................................................................................................... 
Nr telefonu.........................................................Nr faksu............................................................................ 
 
II. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że: 

1. oferowana wartość zamówienia wynosi: 
  

Wartość 
brutto 

zamówienia 

WIBOR 6M  
z dnia 

11.02.2015 
marża  Oprocentowanie 

Rata 
miesięczna 

Liczba 
miesięcy 

Cena 
oferty 

1 2 3 4 (2+3) 5 6 7 (5x6) 

 
200 000,00 zł 

 
1,95% …… % ……… % ………. zł 60 ……..zł 

 

2.  Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  

3.  W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się, zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,  

4.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną cześć oferty jest:  

1. Propozycja umowy 

2. ........................................................................................................................ 
 
 
 
......................................................... 
         miejscowość, data 
 
            
                                                                          ........................................................................... 
                                                                              podpis i pieczęć wykonawcy 


