
    Załącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 3 do SIWZ    

 
 
 
...................................................................... 
  /nazwa wykonawcy/ 
...................................................................... 
   /dokładny adres/ 
........................................................................ 
   /telefon,fax/ 
                                                  OFERTA  WYKONAWCY 
                                                                        

  Odpowiadając na ogłoszenia o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą 
ofertę na realizację przedmiotu zamówienia pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w Udzielenie kredytu długoterminowego w Udzielenie kredytu długoterminowego w Udzielenie kredytu długoterminowego w 
wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Żórawina.wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Żórawina.wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Żórawina.wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Żórawina.„  
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Ja niżej podpisany(a) działając w imieniu i na rzecz ..................................................... 

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

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

(nazwa i adres wykonawcy) 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn. Udzielenie Udzielenie Udzielenie Udzielenie 
kredytu długoterminowekredytu długoterminowekredytu długoterminowekredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu go w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu go w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu go w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu 
budżetowego Gminy Żórawina.”budżetowego Gminy Żórawina.”budżetowego Gminy Żórawina.”budżetowego Gminy Żórawina.” 
 
Oferuje realizację przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją przetargową za cenę: 
 
Koszt obsługi kredytu netto ................................................. zł  

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

(słownie: ...............................................................................................................................) 
 
 

 obowiązujący podatek VAT ..............  zł  
 

 
W tym:  
Oprocentowanie stawki WIBOR 1 M z dnia. ............... -....................% 



Marża banku: ....................%  

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

Prowizja przygotowawcza od kwoty kredytu  ............%   

 

Oferuję postawienie kredytu do dyspozycji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w dniu 
podpisania umowy.  
 
Rozpoczęcia spłat rat kapitałowych od 20 marca 2010 roku do 20 listopada 2013 roku. 
Spłata odsetek: na bieżąco od kwoty aktualnego wykorzystania kredytu zgodnie z 
harmonogramem spłat. 
 
Oświadczam, że: 

1. zapoznaliśmy się ze SIWZ i treści projektu umowy i nie wnosimy żadnych 
uwag i zastrzeżeń do jej treści i że jest ona wystarczająca do sformułowania 
oferty , 

2. spełniamy warunki zawarte w art. 22 PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu 
z tytułu przesłanek zapisanych w art. 24 PZP . 

3. pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty 
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia 
ofert (art. 233 k.k.)  

4. niniejszym informuję, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. O 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 11 ust. 4  ( Dz. U. nr 47 
poz. 211 z późn. zm.) 

 
Po zawiadomieniu o wyborze naszej oferty i upływie terminu na uprawomocnienie się 
postępowania zobowiązujemy się podpisać umowę na warunkach zawartych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego.. 
 
Ofertą niniejszą uważam się związany przez 30 dni. 
 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 
…….....................................................................  
 numer telefonu: 0 (**)  .......................................... 
Numer faksu: 0 (**)  ......................................... 
e-mail             ................................................................................................ 
 
14. Ofertę składam na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 

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



(podpis wykonawcy) 
Załączniki: 

3.1.3.1.3.1.3.1. .......................................................................... 
3.2.3.2.3.2.3.2. ........................................................................... 
3.3.3.3.3.3.3.3. ............................................................................. 
3.4.3.4.3.4.3.4. .............................................................................. 
3.5.3.5.3.5.3.5. .............................................................................. 
3.6.3.6.3.6.3.6. .............................................................................. 
3.7.3.7.3.7.3.7. .............................................................................. 

 
 
 


