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…………………………………………………….. 
Nazwa Wykonawcy 

 

……………………………………………………. 
Adres Wykonawcy 

 
nr faksu do przesyłania korespondencji przez  Zamawiającego:………………………….……… 

 

adres e-mail przesyłania korespondencji przez  Zamawiającego:…………………………..…….. 

 

osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie postępowania:…………………… 

 

……………………………………………………………………tel:…………………...………….. 

 

 
OFERTA PRZETARGOWA  

 

„Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu 

długoterminowego w PLN do łącznej wysokości 14 000 000  zł.” 

 
 

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu 

długoterminowego wPLN do łącznej wysokości 14.000.000 zł (słownie złotych: czternaście 

milionów 00/100) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich, Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Zamawiającego oraz udostępnionego w jego siedzibie, oferujemy wykonanie 

całości zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia jak niżej: 

 

 oprocentowanie kredytu oparte o stawkę:   WIBOR 3M 

 

 kalkulacyjny (dla okresu rozliczeniowego) koszt kredytu:       ……….....……..……zł. 

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

 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia  

3. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/
*)

 jako pełnomocnik – lider 

konsorcjum. Oryginał pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania  konsorcjum  

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy 

załączamy do oferty.  W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dostarczenia 

Zamawiającemu  umowy konsorcjum przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia. 

4. Wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: Dziesięć tysięcy 00/100) zostało wniesione 

w dniu .................. 2010 r.  w formie………………………….………………………… 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz powzięliśmy informacje potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia 
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6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1) ......................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................... 

5) ......................................................................................................................................... 

6) ......................................................................................................................................... 

7) ......................................................................................................................................... 

8) ......................................................................................................................................... 

9) ......................................................................................................................................... 

 

 

 

………………………...................………. 

Podpisy osoby/osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy  

 

 

Po zakończeniu postępowania wadium prosimy zwrócić na Nasze konto
**)

: 

 

................................................................................................................................... 
 
Uwaga: 

 *) niepotrzebne skreślić 
**) wypełnić w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej 


