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......................................... 
                (pieczęć wykonawcy) 
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Nazwa przedsiębiorstwa ......................................................................................................................... 
 
Adres przedsiębiorstwa ........................................................................................................................... 
 
Numer telefonu, faksu ............................................................................................................................. 
 
 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Gmina Kruklanki 

11-612 Kruklanki, ul. 22 lipca 10 
 
 
 
 

W związku z przetargiem nieograniczonym  ogłoszonym w dniu 07.12.2010 r. na: 

 
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 240 000,00 PL N 

 
 
1. Oferujemy  udzielenie kredytu objętego zamówieniem, zgodnie z wymogami określonymi  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę w kwocie .................................. PLN, 

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

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

2. Cenę ofertow ą, o której mowa w pkt 1 niniejszego formularza ofertowego stanowią: 

2.1. suma kosztów oprocentowania kredytu, ustalona w oparciu o WIBOR 3M na dzień  

06.12.2010 r. wynoszący 3,90 % i marżę dla banku wynoszącą ................. %, wynosi 

...................................... PLN; słownie złotych: .................................................................................., 

2.2. jednorazowa prowizja bankowa od ogólnej kwoty wnioskowanego kredytu wynosząca: ............. 

.............. PLN; słownie złotych: ........................................................................................................... 

3. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w dniu zawarcia umowy kredytowej. 

4. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia akceptujemy 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

5. Uważamy si ę za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 



  

6. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Integraln ą część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki: 

7.1. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej upzp, 

jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia; 

7.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 

ust. 1 upzp i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 upzp; 

7.3. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia  

29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.); 

7.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej; 

7.5. Upoważnienie do podpisywania oferty; 

7.6. Kopia dokumentu wadialnego (potwierdzona za zgodność z oryginałem); 

Inne: 

7.7. ............................................................................... 

UWAGA: Jeżeli, któryś z dokumentów lub załączników wymienionych w pkt 7 nie dotyczy 

wykonawcy, wpisuje on przy tym punkcie Nie dotyczy. 

 

Całość niniejszej oferty składamy na  ................ kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 
 
 
 

..................................................                                                .................................................... 
Miejscowość, data                                                                                                                                       Podpis wykonawcy i pieczątka 


