
 

 
G.271.B.8.2019 

 
 
 

Załącznik  nr 1 do SIWZ 
 

 

(pieczęć firmy) miejscowość, data  .........................................................  

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane wykonawcy 

Nazwa:  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

Siedziba:  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

Numer telefonu:  ...................................................................................  

Numer faksu:  ...................................................................................  

Numer REGON:  ...................................................................................  

Numer NIP:  ...................................................................................  

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego  na 

sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych” 
 
Oferujemy udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 PLN dla Gminy Żyrzyn. 

 

 

1. Cena ofertowa (I kryterium oceny ofert): 
 

C= …………………………………. PLN (słownie 

…………………………………………………………………..) 

 

Cena została ustalona jako suma stawki WBOR 3M z dnia 28.03.2019 r.  wynoszącej 

1,72 % oraz marży bankowej stałej w całym okresie kredytowania wynoszącej ……………. 

p.p. 

 

Razem  wysokość oprocentowania - ……………………………. % 

 

 

 

2. Termin realizacji zamówienia (II kryterium oceny ofert) 

 

termin realizacji zamówienia w dniach - ……………… 
1) Uruchomienie kredytu do 1 dnia od podpisania umowy – 40 pkt.  

2)  Uruchomienie kredytu po 1 dniu od podpisania umowy  i nie później niż  do 10 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

1. Spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie publiczne określone w art. 22 ust. 1 Pzp. ustawy. 

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23  i art.24 ust. 5 

pkt. 1,8.  

3. Zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy co do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne 

informacje do przygotowania oferty. 

4. Oferta zawiera wszystkie koszty  związane z realizacją zamówienia. 

5. Zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

7.    Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego
 
innym wykonawcom 

(Należy wskazać czy wykonawca zamieścił w składanej przez siebie ofercie informacje stanowiące 

tajemnice przedsiębiorstwa oraz miejsce ich zapisania (np. poprzez wskazanie nr stron): 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

  

Na potwierdzenie spełniania wymagań do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

 

Miejsce i data .............................   

 

 

 

 Podpisano (imię, nazwisko, podpis i pieczęć) ............................................................................ 

 (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych 

lub we właściwym upoważnieniu) 

 

 

 
 
 

 
 

 


