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FORMULARZ OFERTOWY 

DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  <193  000 EURO  NA: 

„UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU NA FINANSOWANIE 
PLANOWANEGO DEFICYTU BUDZETU GMINY KRAPKOWICE W ROKU 

2010 W WYSOKOŚCI 2 000 000 ZŁ 
 

Dane dotyczące Wykonawcy : 

Nazwa................................................................................................................ 

Siedziba............................................................................................................. 

Nr telefonu/faksu................................................................................................ 

nr NIP................................................................................................................. 

nr REGON.......................................................................................................... 

e-mail : ............................................................................................................... 

www. .................................................................................................................. 

Dane dotyczące Zamawiającego : 

Burmistrz Krapkowic 

ul. 3-go Maja 17 

47-303 Krapkowic  

 

Zobowiązania Wykonawcy:  

Zobowiązuję się udzielić Zamawiającemu kredytu na pokrycie planowanego 

deficytu budŜetu gminy Krapkowice  w roku 2010, w oparciu o stawkę WIBOR 
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3M (na dzień 15 marca 2010 roku) plus stałej marŜy w wysokości :.. 

……..……%   

 

           Za cenę wyliczoną w Harmonogramie spłat (zał. nr 4 do SIWZ) 

………………………………. zł. słownie: …………………………………………… 

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

           do której naleŜy doliczyć prowizję od udzielonego kredytu w wysokości : 

....................... zł, co  stanowi ………………% od wysokości kredytu. 

          Cena ofertowa wynosi : …………………………… zł., która ulegnie zmianie w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tylko w przypadku zmiany WIBOR 

3M.   

Oświadczam, Ŝe nie pobierzemy Ŝadnych innych opłat i prowizji z tytułu 

udzielenia, obsługi i administracji  kredytu.  

Zobowiązuję się wykonać przedmiotu zamówienia w terminach określonych w 

SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w pkt. I SIWZ.  

1.  Wysokość kredytu: 2 000 000 PLN 

2. Waluta kredytu: PLN 

3. Okres kredytowania – od 15 kwietnia 2010 roku do 14 kwietnia 2011 roku 

4. Spłata kredytu i odsetek – wg. załącznika nr 4 do SIWZ   - Harmonogramu spłat 

5.  Odsetki spłacane będą w ratach miesięcznych w ostatnim roboczym dniu kaŜdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni. 

6.  Odsetki będą naliczane od aktualnego stanu zadłuŜenia. 

7. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

8. Zaciągnięcie kredytu nie będzie pociągało za sobą konieczności załoŜenia 

rachunku przez Gminę. 

UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

Oświadczamy, Ŝe bezpośrednio po wyborze naszej oferty dostarczymy 

sporządzony przez nas projekt umowy, zawierający istotne postanowienia 

umowy, o których mowa w pkt. XIII SIWZ i zgodny z warunkami niniejszego 

przetargu. Projekt umowy ponadto określi szczegółowo sposób realizacji 

umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym.  
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W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w SIWZ.                                                                                                         

 

 

_______________________________ 

(imię i nazwisko)                     

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta 

 

Do oferty załączamy:  

1. .................................................................... 

2. ..................................................................... 

3. ..................................................................... 

4. ..................................................................... 

5. ..................................................................... 


