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/wzór /                                                                                                               /Załącznik nr 3  do SIWZ/ 
 
 

O F E R T A 
 
 
Nazwa i adres wykonawcy (wykonawców):         
.................................................................... 
.................................................................... 
....................................................................    
                                                             
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług nt.:  
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długotermi nowego Gminie P ępowo 
na sfinansowanie planowanego deficytu bud żetu w 2010 roku w kwocie 
800 000 zł.” 
 
Oferujemy wykonanie robót objętych przetargiem, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  
 
cena ………........................................... ....................................................................zł.   
 
słownie ........................................... ..........................................................................zł.  
 
 
Informacja  dotycz ąca  ceny            

w obliczeniach ceny przyjęto:      

  -  marża banku :    ………………………………………………. .… %  
 -  prowizja od uruchomionej kwoty kredytu :   …………………..% 
 -  WIBOR 1M z dnia:  30 listopada 2010 r. wynosi  3,61 % 
 
Marża banku i prowizja od uruchomionej kwoty kredytu s ą stałe w umownym 
okresie kredytowania i b ędą obowi ązywały przy realizacji zamówienia. Podana 
cena odpowiada cenie obliczonej na „Formularzu kalk ulacji kosztów kredytu”, 
który jest zał ącznikiem do niniejszej oferty.  
 

 
2. Zadanie objęte przetargiem zrealizujemy w terminie ............................................. 
 
3. Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia  i nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia.  
 

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty 
wskazanego w SIWZ tj. przez okres …….. dni od upływu terminu składania ofert.  
 

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
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6. Oświadczamy, że za pomocą podwykonawców wykonamy następujący zakres 
objęty przetargiem: 
................................................................................................................................. 

 
7. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana 
nasza oferta. 
 
8.Oferta nasza została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno 
ponumerowanych od nr ...... do nr ..... 

 
9.Niniejszym informujemy, że informacje na stronach od nr...... do nr .......stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane./Wykonawca 
wypełnia ten punk jeżeli zastrzega jakieś informacje, natomiast jeżeli nie zastrzega, to nie wypełnia 
tego punktu/ 
 
10.Nasze konto bankowe: ........................................................................................ 

 
11. Uprawnionym do kontaktów z zamawiającym jest:...........................tel .................. 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1. .............................................. 
2. .............................................. 
3. .............................................. 
4. .............................................. 
5. .............................................. 
6. .............................................. 
7. .............................................. 
8. .............................................. 
9. .............................................. 
10. .............................................. 

Podpisano 
 

………………..…………………………………… 
(data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych do składania 

     oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 
 
 

 
 

 


