
              Załącznik nr 1 do siwz 
     
 

........................................, dnia .............................. 
 miejscowość data 
 
1. Zamawiający: 
Gmina Nowy Żmigród 
ul. Mickiewicza 2  
38-230 Nowy Żmigród  
 
 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 
 
2. Wykonawca: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
3. Osoba uprawniona do kontaktów: 
 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
 
4. Przedmiot zamówienia 
 

Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania zakresu prac będących 

przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 

2 554 072,00 zł z  przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Nowy Żmigród  w 2014r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  

 

Lp. Cena dla kredytu 

1 2  ( %) 3 ( zł ) 

1. Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym  
( ilość dni w roku – 365 ) oparte na stawce WIBOR 
– 1 M obowiązujące w dniu  22.05.2014 r. 
-  marża Banku …………………. % 

- Całkowite oprocentowanie kredytu ………………% 

 

2. Cena ofertowa obliczona jak w pkt. XI SIWZ  



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

do niej zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

7. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

8. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić – powierzyć 

podwykonawcom. 

 

L.p. Nazwa części zamówienia 

  

  

  

 
 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w 

wysokości 2 554 072,00 zł z  przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Nowy Żmigród  w 2014r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  

9. oraz że przyjmujemy je w całości. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Załącznikami do oferty są: 

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

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

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

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

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

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

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

11. Podpis(y) Wykonawcy(ów): 
 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Imię i nazwisko 
osoby(osób) 

upoważnionej(nych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

 
 
 

    

 
 
 

    

 

 


