
 
Załącznik nr 1  

do SIWZ          

Wykonawca: 

 

………………………………….. 

   (Nazwa i adres, pieczęć firmowa) 

 

NIP: .................................................................. 

Telefon: ............................................................ 

Faks: ................................................................. 

E-mail: .............................................................. 

Adres strony internetowej: .................................................. 

 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Nowe Ostrowy 

Nowe Ostrowy 80 

99-350 Ostrowy 
 

 

FORMULARZ  OFERTY 

     Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu pn. „Udzielenie i obsługa bankowego kredytu 

długoterminowego w wysokości 550.000,00 PLN dla Gminy Nowe Ostrowy”, 
oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia:  

 

1. Za cenę (należy podać wartości łączne odsetek i prowizji, a następnie dokonać  obliczenia zgodnie 

z podanym niżej wzorem, uwzględniając wartości z poniższych pozycji): 

 
1) Prowizja w wysokości ............... % (jednorazowo)   .................................  zł ...... gr., 

2) Odsetki: (na dzień 28 listopada 2016 r., WIBOR 1M obowiązujący w listopadzie 2016 r. tj. 

1,65 + marża banku za cały okres kredytowania) ............................................... zł ...... gr., 

                 C = (poz. 1) + (poz. 2) =  …………………………….... zł ...... gr.,  

 

słownie: ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................ złotych, 

 
zgodnie z załączonym harmonogramem spłat kredytu. 

 
2. Oferujemy oprocentowanie kredytu długoterminowego (na dzień 28.11.2016 r.) przy stałej marży 

bankowej ...................... % (podać nieujemną marżę m, taką by oprocentowanie było równe   

O = WIBOR 1M + m): ..................... %. 

 

3. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia 

umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
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do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego 

przygotowania oferty. Kwoty zawarte w ofercie zawierają wszystkie koszty zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

6. Oświadczamy, że informacje na stronach …………………… stanowią tzw. tajemnicę firmy w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7. Powyższe zamówienie publiczne wykonamy bez udziału podwykonawców(*). 

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia(*): 

 

Lp. Część zamówienia Podwykonawca  (nazwa i adres) 
1 2 3 

   

   

   

   

 

 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są:  

(należy wymienić zgodnie z SIWZ) 

 
(*) 

niepotrzebne skreślić 

 

 

 

                                                                               ..……................................................ 
                                                                                                (podpisy uprawnionych osób Wykonawcy) 
 


