
Załącznik Nr 1. 
 
…………………………                                                                                        ………………………………………… 
 pieczęć wykonawcy                                                                                          data i miejsce  sporządzenia  oferty 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
„Udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego na rok 2013 w wysokości 1.050.000,00 PLN na 

sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów”. 
 

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania  
składamy niniejszą ofertę. 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia na poniższych warunkach: 
 
      Całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu: ..................................................................................zł  
 
      (słownie:.............................................................................................................................................) 
 
      WIBOR 1M – z dnia 21.01.2013r. w wysokości 4,11 %       
                                              
     Marża banku -   ……....……%   w stosunku rocznym.             
          
2. Oświadczamy, że w w/w cenie, został ujęty pełny zakres usług wynikający z opisu przedmiotu zamówienia 

oraz wszystkie dodatkowe elementy cenotwórcze, wynikające z charakteru przedmiotu zamówienia. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi (specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia), akceptujemy warunki i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że przygotujemy na własny koszt projekt umowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ 
i ustawy PZP zobowiązuje się do jej zawarcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

5. Akceptujemy termin realizacji zamówienia, 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do jej 

treści zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  

7. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
8. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące  zmiany  sytuacji 

przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty,  natychmiast poinformujemy o nich 
Zamawiającego. 

9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …..  kolejno ponumerowanych stronach. 
10. Oświadczamy, że oferta zawiera/ nie zawiera* informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
11. Informujemy,  że informacje składające się na ofertę, spięte oddzielnie i zawarte na stronach ………… 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako 
takie nie mogą być ogólnie udostępnione przez Zamawiającego. 

12. Do  formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje stanowiące integralną 
część oferty: 

 
1. …………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………………. 

 
 

……………………………………………………………………. 
                                                                                                                 podpis osoby /osób    
                                                                                          uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 


