
Załącznik nr 1 do SIWZ

pieczęć adresowa 
wykonawcy 

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

nr tel./faxu .............................................................................

REGON .............................................................................

NIP .............................................................................

internet http:// .............................................................................

e-mail .............................................................................

O F E R T A
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Pilchowice 

Ja/My niżej podpisani:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Jako upoważniony/ upoważnieni przedstawiciel/le BANKU
.....................................................................................................................................................
(nazwa i adres Banku)

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

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

oświadczam/y że:

1. Oferujemy udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości …............ zł
(słownie:  …...........................................................................................................................) 
z ostatecznym terminem spłaty 31.12.2016  r.  na warunkach określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
za cenę           ............................................................................... zł
(słownie: ................................................................................................................................
                ................................................................................................................................)
w tym:

a)  prowizja zawierająca wszelkie opłaty i koszty związane z uruchomieniem i obsługą 
kredytu w wysokości...........................zł (słownie:    ............................................ zł),

b) odsetki od kredytu w wysokości.................. zł (słownie:    ............................................ zł), 
       (wg oprocentowania obowiązującego na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu)

2. Ponadto oświadczamy, że :

   1)  Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy.
   2)  Uzyskaliśmy informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.
  3)  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30  dni od upływu terminu 

składania ofert. 



4)   Istotne postanowienia umowy stanowiący załącznik Nr I do SIWZ został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wymienionych w niej warunkach,  w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

5) Spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 
6)  Pod groźbą odpowiedzialności karnej,  oświadczamy,  że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk). 
7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy z otrzymanymi dokumentami przetargowymi I w pełni je 

akceptujemy oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

8)  Oświadczamy,  że uważamy się za zwianych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9) Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,  w przypadku wybrania naszej 
oferty,  do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

10)  Oświadczamy,  że spełniamy wszystkie warunki określone w.  Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków. 

Na ............................kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

                                                                                    ..........................................................
...................................................                                       podpis/y osoby/osób uprawnionych 
miejsce i data                                                                              do reprezentacji

                             wykonawcy lub pełnomocnika 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
...............................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................


