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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
Nazwa zamówienia:  
 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GPK.271.4.2016 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Gmina  Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        
 

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. PEŁNOMOCNIK W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ: 
 

Imię i Nazwisko   

Stanowisko   

Nr Telefonu  

Nr Faksu  

Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
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5. Oferujemy wykonanie całości ww. przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ za 
cenę: 

 

Cena:  PLN 

słownie:  PLN 

 
Na przedstawioną w ofercie cenę ofertową składają się : 
1) Ko – koszty oprocentowania kredytu: .............................. % .......................................................zł, 

 
w tym: marża banku: ........................................................ % ........................................................zł  
(która zostanie przeniesiona do treści umowy, jako niezmienna w okresie kredytowania), 

 
2) Pp - wysokość prowizji przygotowawczej: .......................% ........................................................zł. 
 
Wszelkie koszty związane z obsługą kredytu zostały wkalkulowane w marżę i prowizję banku. 
(Przy wyliczeniu ceny zastosowaliśmy stawkę WIBOR 1M z dnia 20.09.2016 r. –  1,65%) 
 
6. Zobowiązujemy się do uruchomienia kredytu w terminie ………………….….….. dni 

roboczych od  podpisania umowy. 
 
7. Wyrażamy zgodę na: 

 karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 30.03.2017 r.  

 naliczanie odsetek od faktycznie wykorzystanych środków, 

 spłatę odsetek od kwot wynikających z aktualnego zadłużenia w ostatnim dniu kalendarzowym 
każdego miesiąca, 

 zabezpieczenie kredytu wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, 

 wcześniejszą spłatę części udzielonego kredytu bez ponoszenia przez Zamawiającego 
dodatkowych kosztów. 

 
8. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 
1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
3. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca lub Współwykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie 

złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia. 
4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
5. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* / wskazane poniżej informacje zawarte w 
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania* (ponadto należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa): 
 

 
 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 
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od do 

    

    

    

 
9. Wykaz załączników do oferty: 
 
……………………………………………………………………………………………………………..........  

…………………………………………………………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………………….......... 

 
Podpisy: 
 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

     

     

 
 
 
Oferta została złożona na ............... ponumerowanych stronach. 
 
___________________ 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
Uwaga: 
W przypadku składania oferty wspólnej Ofertę podpisuje ustanowiony do reprezentowania w 
postępowaniu Pełnomocnik lub łącznie wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę. 


