
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY     

NA USŁUGĘ:

 UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO 
KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 200.000,00 PLN 

                               
Do: Gmina Kawęczyn

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Nazwa uczestnika przetargu

 OSOBA DO KONTAKTU:

Imię i Nazwisko:

Instytucja:

Adres:

Telefon:

Fax:

E-mail:

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, że: 
1. Zapoznaliśmy się i zaakceptowaliśmy w pełni Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nr 

FZP.ZP.271.11.2012Niniejszym akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej 
warunki. Uzyskaliśmy informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i innych okoliczności, 
jakie mogą wpłynąć na realizację przedmiotu zamówienia.

2. Oferujemy  bez  zastrzeżeń i  ograniczeń,  zgodnie  z  założeniami  dokumentacji  przetargowej 
wykonanie następującej usługi:
- udzielenie długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego (CPV – 66 11 3000-5) w 
kwocie 200.000,00 zł - okres kredytowania: 8 lat

3. Cena (koszt obsługi kredytu) naszej oferty wynosi:

Jednorazowa prowizja 
przygotowawcza:  .............................. [zł]

(słownie:
…………………………………………....
……………………………………...………….)

Odsetki w kwocie:
 .............................. [zł]

(słownie:………………....
……………………………………………………
……………………...)

Razem koszt kredytu 
brutto:  .............................. [zł]

(słownie:………………....
……………………………………………………
………………….......)



4. Podana powyżej  cena (koszt  obsługi  kredytu) obejmuje wszystkie koszty i  składniki, 
niezbędne  do  wykonania  usługi  będącej  przedmiotem  zamówienia.  Ryzyko  konieczności 
podniesienia jakichkolwiek kosztów dodatkowych niewymienionych w formularzu ofertowym, a 
mogących  pojawić  się  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  obciąża  nas  i  uwzględniliśmy  je  w 
proponowanej cenie (koszcie obsługi kredytu).

5. Stała marża banku przyjęta do wyliczenia zmiennej stopy oprocentowania wynosi ………..% 
(słownie: ………………………………………………………..).

6. Oferta jest ważna przez okres 30   dni   od daty ostatecznego terminu składania ofert, tj. do 
………………..

7. Nasza firma /przedsiębiorstwo jest zarejestrowana                                                     w 
[podać kraj]:.....................................................................

8. Przedkładamy to zgłoszenie we własnym imieniu [jako partner w konsorcjum                  pod 
przewodnictwem  <nazwa  firmy  wiodącej/naszym 
przewodnictwem>………………………………………………………………………………………… 
do niniejszego przetargu.

9. Oświadczamy  jednocześnie,  że  nie  występujemy  w  jakiejkolwiek  roli  w żadnym  innym 
zgłoszeniu do niniejszego Przetargu.

10. Potwierdzamy jako partner w konsorcjum, że wszyscy partnerzy są prawnie odpowiedzialni, 
wspólnie i solidarnie, za wykonanie Umowy, że pełnomocnik konsorcjum jest upoważniony do 
podejmowania zobowiązań i otrzymywania poleceń w imieniu każdego i wszystkich partnerów, 
oraz że za wykonanie Umowy, włączając płatności, odpowiedzialność ponosi lider konsorcjum, 
a także że wszyscy partnerzy Konsorcjum będą zobowiązani pozostać w Konsorcjum przez cały 
okres wykonywania Umowy.

11. Oświadczamy,  że  nie  jesteśmy  w  żadnej  z  sytuacji  wykluczającej  nas  z  uczestnictwa 
w przetargu, wymienionych w SIWZ, na co załączamy odpowiednie dokumenty i deklaracje 
dowodowe.

12. Natychmiast poinformujemy Stronę Zamawiającą o wszelkich zmianach w wyżej wymienionych 
przypadkach na każdym etapie trwania przetargu oraz podczas realizacji umowy. 

Niniejsza oferta zawiera ............................................  ponumerowanych i podpisanych stron.

...............................,. - ...... – 2012 rok
(miejscowość, data)

…………………………………………………
(pieczęć Oferenta)

……………………………………………………
(pieczątka / i imienna / e oraz podpisy 
upoważnionego / ych przedstawiciela / i 

Oferenta )


