
Załącznik do siwz nr 4 

 

OFERTA WYKONAWCY  

 

 

 

Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie „przetarg nieograniczony” na: 

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego  

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r.  

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.041.191,00 zł”. 

 

FIRMA …………………………………………………….……………………… 

kod pocztowy i miejscowość……………………………….……………………… 

ul. i nr lokalu …………………………………………………..…………………… 

powiat ……………………………………………………….……………………… 

województwo ………………………………………………….…………………… 

Tel. ……………………………………………………………..…………………… 

Fax (do korespondencji). ……………………………………………………………. 

Adres e-mail (do korespondencji): ……….………………………………………… 

www: ……………………………………………………….….……………………. 

NIP ………………………………………………...………………………………… 

REGON…………………………………………….………………………………… 

Nr konta bankowego ………………….……………………………………………… 

 

1) oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, stosując niżej wymienione stawki: 

 

Oprocentowanie stawki WIBOR 3 M z dnia .........................-....................% 

 

Marża banku: ....................%  

 

Łącznie oprocentowanie: ..........................% 

 

koszt kredytu: ……….....……..……zł.  

 

słownie złotych:…………………………………………………………………….……… 

 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 



2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

oraz jej załącznikami, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami i uznajemy  

się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 

3) oświadczamy że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i warunkami jego realizacji, 

a także uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty 

oraz wykonania zamówienia, 

4) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

5) oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej 

zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6) oświadczamy, że wykonamy zadnie do dnia ……………………………………. 

7) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto: 

....................................................................................................................................................., 

8) oświadczamy że będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania przekazanych nam 

faksem lub drogą elektroniczną oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 

9) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały 

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy  

się w przypadku wyboru naszej oferty częściowej do zawarcia umowy na zawartych tam 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiący załącznik  

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 

 

11) zamówienie zamierzamy zrealizować:  

a) bez udziału podwykonawców 

b) z udziałem podwykonawców/** 

** - niepotrzebne skreślić, w przypadku wyboru pkt b) należy uzupełnić poniższą tabelę 

 

Części zamówienia, których wykonanie 

zamierzamy powierzyć podwykonawcy 

Firma podwykonawcy 

  

  

 

11) załącznikami do niniejszej oferty są: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  



pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

inne ................................................................. . 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kk. 

 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu wykonawcy
 


