
 Załącznik nr 1 
do SIWZ 

 
 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

pieczęć 
wykonawcy  

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

 
Nazwa i adres 
Wykonanwcy 

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

 
REGON 

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

 
NIP  

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

  
  
Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  

Fax  

e-mail  

 
Gmina Pilchowice 
ul. 1 Damrota 6 
44-145 Pilchowice 

 
 Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pod nazwą Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł 
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu wynikaj ącego z finansowania 
zadań inwestycyjnych 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia za cenę całkowitą kredytu:  

………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………) 
 

 w tym: 

 a)  koszt odsetek: …………………….zł, 

 b)  WIBOR 3M z dnia 01.07.2013 r. …………… 

 c)  stała marża: ………….. %, 

 d) koszt prowizji: ……………zł, co stanowi  ……. % kwoty kredytu. 



2. Oświadczamy, że: 
1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej 

załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich 
żadnych zastrzeżeń 

2) Uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne do właściwego 
przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

3) Akceptujemy załączone do specyfikacji istotne postanowienia umowy – 
ZAŁĄCZNIK nr 2 oraz zobowiązujemy się do wprowadzenia zawartych w nich 
zapisów do treści umowy. 

4) Akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez 
Zamawiającego. 

5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania 
ofert. 

6) Zakres zadania objętego zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 
7) W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa a oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i art. 5 – 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). 

8) Nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 
zamówienia 
 

3. W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

4. Załączniki do niniejszej oferty: 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                             wykonawcy lub pełnomocnika  
 



 


