
Załącznik Nr. 1                    
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY   
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Nazwa zamawiającego     Gmina Lipnik 
Ulica          Lipnik 20 
Kod Miejscowość        27-540 Lipnik 
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: 

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł,                                    
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

Numer sprawy: ZP.271.11.2012  , oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za CENĘ: ( całkowity koszt kredytu) 
 
.................................................................................................................................. 
 
/słownie:  ................................................................................................................. 
 
 
w tym: 
 

1) oprocentowanie kredytu, które jest równe: 
 
 

WIBOR 1M wg stanu na dzień  31.07.2012 r  +   ............ % marŜy ryzyka kredytowego,         
co łącznie wg stanu na dzień  ......................   wynosi ............................ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 
oferty. 
2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. tj. 30 dni 
3. Oświadczamy, Ŝe zawarte w specyfikacji istotne warunki zamówienia zostały przez nas 
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na wyŜej wymienionych warunkach miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
4. Do niniejszego formularza ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia wymienione 
w SIWZ.  
5. Oferta została złoŜona na  ............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 
od numeru ............................... 
do numeru ............................... 
 
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy:  
 
Nie jest wymagane 



 
 
 
ZastrzeŜenie wykonawcy 
 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................................................. 
Imiona i nazwiska osób  
upowaŜnionych do  reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
................................................................................. 
(czytelne  podpisy osób  
upowaŜnionych do  reprezentowania wykonawcy) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 


