
 
ROZDZIAŁ 1 

 

Nazwa firmy wykonawcy  ...........................................................................................................  
Kod, miejscowość ........................................................................................................................ 
Województwo .............................................................................................................................. 
Ulica, nr domu, nr lokalu ............................................................................................................. 
REGON ........................................................................................................................................ 
NIP ............................................................................................................................................... 
Numer telefonu Wykonawcy........................................................................................................ 
Numer fax-u Wykonawcy ............................................................................................................ 
Firmowy adres e-mail Wykonawcy  ............................................................................................ 
 

     ..............................., dnia  ..............2015r 
                (miejscowość) 

          
         Prezydent Miasta Legnicy 
         Plac  Słowiański  8 
         59-220 Legnica 

 
FORMULARZ     OFERTY 

1. Nawiązując do ogłoszenia z dnia .......................... 2015r. o przetargu nieograniczonym   
na „Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego, długoterminowego w wysokości 
5.000.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  
kredytów i pożyczek”  oferujemy ww. kredyt  za cenę : 
 

     ................................ zł , słownie .............................................................................................    
     
     to jest - suma odsetek, liczonych dla celów wyliczenia ceny oferty zgodnie  

z terminem uruchomienia kredytu oraz terminami spłat zawartymi w  projekcie 
umowy,  wg oprocentowania na stawce WIBOR dla okresu jednomiesięcznego 
opublikowanego w „Rzeczypospolitej” w dniu 27.10.2015r.  + marża banku + 
prowizja banku.  

      
na poniższych warunkach :  

1.1 prowizja od udzielonego kredytu ................ % ( słownie ..........................................) 
      1.2 marża banku ..........% (słownie .....................................................................................) 
 
2.   Termin realizacji : od dnia podpisania umowy  do 30.12.2021r. 

  Spłata kredytu po upływie karencji:  
- okres karencji:  do 29.04.2016r.  
- okres spłaty:     od 30.04.2016r. do 30.12.2021r.  

3. Oświadczamy,  że zamówienie zrealizujemy w terminie. 
4. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy. 
5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

szczegółowych warunków umowy i warunków zmian umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy  się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez  
Zamawiającego. 



6. Oświadczamy, że wadium wnieśliśmy w dniu ...............................2015r. w formie 
................................................................................................................................................. 

Zwolnienia wadium prosimy dokonać : 
a) gotówka - przelewem   na konto .............................................................................................. 
b) inna forma  -zwrot ................................................................................................................... 
      ( imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji czy wysłać pocztą)  
 
7. Oświadczamy, że dokonaliśmy podziału oferty na część jawną  str ..................................  

( część ta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)  i część niejawną str ............................................... 

8. Załącznikami do oferty są : 
     (1) .................................. 
     (2) .................................. 
     (3) ................................. 
9. Osobą uprawnioną do kontaktu z  Zamawiającym jest :     
     Imię i nazwisko ....................................................................................................................... 
     Numer telefonu ................................... , numer faksu ............................................................. 
 
 
      
             Podpisano 
      .................................................................... 
      (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 
 
      .................................................................... 
        ( nazwa, adres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


