
WZÓR 
Załącznik nr 1

.........................................................
                              (miejscowość i data)

O F E R T A

Nazwa i siedziba Wykonawcy: .....................................................................................................

........................................................................................................................................................
Tel ....................................................................
Fax ...................................................................
                                   Gmina i Miasto
                                   Czerwionka - Leszczyny
                                   ul. Parkowa 9

     44 – 230 Czerwionka – Leszczyny

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym  na  zadanie  pn.  „Udzielenie  
w roku 2008 kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 5.996.157,00 zł.”:
 
1.Oferujemy  wykonanie  zamówienia  pn.:„Udzielenie  w  roku  2008  kredytu  bankowego 
długoterminowego w kwocie 5.996.157,00 zł.” (zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w następujący sposób: 

1) Kwota kredytu 5.996.157,00 zł.

2) Okres kredytowania 26.09.2008 r. – 29.12.2017 r.

3)  Spłata  odsetek  w  okresach  miesięcznych,  spłata  kapitału  zgodnie  z  ustalonymi 

terminami.

4) Stopa bazowa ustalona jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M na dzień ogłoszenia  

o przetargu na kredyt w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. .......... %.

5) Oprocentowanie kredytu w skali roku  .......... %.

6) Marża bankowa  .......... %.

7) Jednorazowa prowizja bankowa  .......... % kredytu.

8) Cena kredytu (koszt kredytu) :  ................................................................ PLN

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

w tym:

- odsetki                                                  ............................. PLN

- prowizja                                                ............................. PLN

- inne opłaty pobierane przez bank ............................. PLN,

zgodnie z wyliczeniem ujętym w Załączniku Nr 2 do niniejszej oferty -  Zestawienie 



wyliczenia ceny kredytu w kwocie 5.996.157,00 zł dla dokonania oceny oferty. 

2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

3.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

4.  Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  czas  wskazany  
w SIWZ, tj. przez 60 dni od terminu składania ofert.

5. Wadium w wysokości 15.000,00 PLN zostało wniesione w dniu  .................................................. 
w formie  ...............................................................................................................................................
Zwrotu wadium należy dokonać na Nasze  konto : ............................................................................... 
................................................................................................................................................................

6.  Oświadczamy,  że  zawarte  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  postanowienia 
i wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty,  do  zawarcia  umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach,  w  miejscu  i  terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do 
zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)  aktualny odpis  z  właściwego rejestru(**),  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności 
gospodarczej  (**),  inny  dokument  ........................................  (wpisać  jaki)(**)  dotyczący prawa 
prowadzenia działalności kredytowej,

2)  zestawienie wyliczenia ceny kredytu w kwocie 5.996.157,00 zł dla dokonania oceny oferty,

3)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu  warunków  wynikających  z  art. 22 
ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst 
jednolity  Dz. U. z 2007 r. nr 223  poz.1655),

4)   parafawany wzór  umowy o  udzieleniu  kredytu  długoterminowego  wraz  z  harmonogramem 
spłaty kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 5.996.157,00 zł,

5)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy 
- Prawo zamówień publicznych z późn. zm.(**), inny dokument ........................................ (wpisać 
jaki)(**),

6)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych z późn. zm.(**) ,  inny dokument ........................................ (wpisać 
jaki)(**),

7)  aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że 
Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  i  opłat  (**)  lub  zaświadczenie,  że   uzyskał 
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub 
wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego organu (**),  

8)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (**) lub zaświadczenie, że 



uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego organu (**),

9)  dowód wniesienia wadium,

10) pełnomocnictwo do występowania przez podmioty wspólnie. (*),
                                     

11)    inne ..................................................................................(*).

                                                                                       ...............................................................
                                                                                       podpis upoważnionego przedstawiciela 
                                                                                                                  Wykonawcy

* jeśli dotyczy
** niepotrzebne skreślić


	                                   				Gmina i Miasto
	                                   				Czerwionka - Leszczyny

