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9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział 10
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Do celu wyliczenia ceny oferty należy przyjąć:
1) ceną oferty będzie całkowity koszt obsługi zadłużenia,
2) jednorazowa kwota przejętych zobowiązań 32 017 164,25 zł
3) data przejęcia zobowiązań – maksymalnie 10 dni od daty zawarcia umowy.
4) kalendarz realny (rok obrachunkowy 365-366 dni, miesiąc – faktyczna liczba
dni kalendarzowych występujących w danym miesiącu).
2. Na koszt obsługi zadłużenia składa się:
1) notowanie WIBOR 3M z dnia 2 stycznia 2018 r.,
2) marża banku jako stała wartość w okresie spłaty finansowania,
3) prowizja rozłożona na 24 równe raty równe, gdzie oprocentowanie nie może
przekroczyć 1,45 %.
3. Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie załącznika nr 1 do formularza
ofertowego posługując się kalkulacją cenową wykonaną w załączonym
pliku excel.
4. Walutą transakcji będzie polski złoty (PLN).
5. Elementy składowe ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z
art. 63 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 201 ze zm.).
6. Na cenę ofertową winny składać się wszelkie koszty związane z udzieleniem
oraz bieżącą obsługą restrukturyzacji długu w tym koszty bezpośrednie, takie jak
marża, prowizja i oprocentowanie, ale też o tzw. opłaty, czyli np. koszt
rzeczoznawców czy różnego rodzaju wymaganych przez bank ubezpieczeń itd.

