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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

                       

..................................., dnia ............................. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W związku z zamówieniem publicznym na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 

946.012,00 zł  na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie zbiornika 

wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce” dofinansowanego ze środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem 

ofertowym w następujący sposób:  

 

Dane Wykonawcy 

 

............................................................................................................................................................................................ ....

........................................................................................................................................................... ..................................... 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 

............................................................................................................................................................................................. ... 

(Adres) 

 

NIP: .....................................................................   REGON: …………………………………………………. 

 

Dane teleadresowe: 

 Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): 

.................................................................................................................................................... ............................................

................................................................................................................................................................................................ 

 E-mail: ………………………………………… 

 Numer faksu: …………………………………. 

 Numer telefonu: ………………………………. 

 Strona www: ………………………………….. 

 Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: ………………………………………… 

 Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców i podpisująca ofertę: 

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

 

Cena ofertowa 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie oraz zgodnie z wymogami określonymi  
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w zapytaniu ofertowym za cenę: 

UWAGA! Cenę oferty (całkowity koszt obsługi kredytu) należy podać jako oprocentowanie 

kredytu wyliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M z dnia ……………2021 r. powiększoną  

o marżę banku (marża banku będzie stała przez cały okres kredytowania). 

 

CENA (całkowity koszt obsługi kredytu): …………………………………...…………………… zł) 

(słownie: ........................................................................................................................................... zł) 

 

 Stawka WIBOR: ……………… % (słownie: ………………………...…………….. procent) 

 Stawka marży: ………………… % (słownie: ………………………………….. punktu 

procentowego) 

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego 

wykonania zamówienia. 

2. Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym istotne warunki zamówienia zostały przez nas 

zaakceptowane. 

3. Oświadczam, że „wzór umowy” załączony do oferty uwzględnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuję się w przypadku 

wyboru mojej oferty do zawarcia powyższej umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że cena ofertowa brutto została obliczona zgodnie z zasadami zawartymi  

w zapytaniu ofertowym oraz oświadczam, że w cenie ofertowej brutto uwzględniłem wszystkie 

koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

5. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

 

6. Osoby upoważnione do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

będzie: 

………………………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………. 

Faks: ……………………………………………. 

E-mail: ………………………………………….. 
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Do oferty załączam następujące dokumenty: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 

        

 

 

 

……………………………….    ……………………………………………. 
        (miejscowość, data)                      (podpis i pieczęć Wykonawcy)  

  


