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Zał. Nr 1 do SIWZ 

……………. dnia ……………. 
/pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

 

 

Zamawiający 
Gmina Pęcław 

 
OFERTA 

na 
 
 

 „Udzielenie kredytu w kwocie 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych gr. 00/100) z 
przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki 
samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.” 
 
 Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu 
nieograniczonego po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niżej 
podpisani, reprezentujący  
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
telefon ………………………..……., fax ………………………..…………. 
 
NIP          ……………………………………. 
REGON   …………………………………… 
 
 

1. Oferujemy wykonanie usługi bankowej zgodnie z zestawieniem elementów 
składowych ceny: 

 

 Wyszczególnienie Wartości wyrażone 
  % zł 

1. Wysokość zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M   

2. Wysokość marży bankowej   

3. Wartości prowizji bankowej   

4. Koszty manipulacyjne od udzielonego kredytu   

 Całkowita wartość obciążenia kredytu brutto 

Suma 1+2+3+4 

  

 
 
2. Słownie zł ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 
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Oświadczamy, że: 

1. Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia ofert. 
2. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od 

Zamawiającego informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość, 
zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 

3. Spełniamy wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r.  Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
oraz spełniamy pozostałe warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w 
Rozdziale VIII Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Zobowiązujemy się do realizacji zamówcie w terminie 
I transza – od dnia podpisania umowy do dnia 15 lipca 2012 r. – kwota 250.000,00 zł  
II transza – od dnia 16 lipca 2012 r. do 15 października 2012 r. – kwota 400.000,00 zł 
III transza - od dnia 16 października 2012 r. do 20 grudnia 2012 r. – kwota 250.000,00 zł 
5. Oferowana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi. 
6. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 

składania ofert. 
7. W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach określonych w SIWZ z uwzględnieniem zapisów zawartych we wzorze 
umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Upoważniamy Zamawiającego bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do 
prowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie dokumentów 
przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia formalnych i technicznych aspektów 
naszej oferty. Do tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub 
przedsiębiorstwo wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji 
uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia 
dokumentów oświadczeń zawartych w naszej ofercie. 

 
 
 
 
 
 

Pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do składania 
                                                                   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 
………………….dnia…………………. 
 
 
Na niniejszą ofertę składa się …………… kolejno ponumerowanych stron. 


