
Załącznik nr 1 do specyfikacji          

Dnia ............................................. 

Nazwa i adres 

     firmy 
   /pieczęć/ 
 
NIP: ........................................................................ 

REGON: ................................................................. 

TELEFON: ............................................................ 

FAX: ...................................................................... 

E-mail: ................................................................... 

Adres strony internetowej: .................................... 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na udzielenie i obsługa bankowego kredytu 
długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł, na finansowanie części inwestycji z 
przeznaczeniem na wynajem zadania inwestycyjnego pn „Budowa budynku mieszkalnego 36-
cio lokalowego przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku z 15-toma lokalami na wynajem i 21 
lokalami komunalnymi” oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją:  
 

1. Okres kredytowania wynosi …………. Miesięcy , liczone od dnia podpisania umowy 
kredytowej 

2. Oświadczam ,iż na oferowaną cenę za udzielenie i obsługę kredytu składają się 
następujące elementy: 
a) Prowizja za udzielenie kredytu w wysokości ………..…% 
b) Stawka WIBOR 3M z dnia ………………… wynosząca ………% 
c) Marża banku w wysokości …….…..% 
d) Okres kredytowania równy ………..miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej  
Oświadczam, że cenę obliczono przy założeniu ww parametrów , a ponadto przy 
założeniu : 

a. okres karencji w spłacie kredytu 12 miesięcy od dnia podpisania 
umowy kredytowej 

b. stałej wartości stopy oprocentowania (WIBOR 3M + marża) w toku 
realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

3. Oświadczam, iż: 
a) Zadeklarowana marża Banku jest stała w toku realizacji inwestycji umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia 
b) Wszystkie koszty związane z udzieleniem kredytu zostały wkalkulowane w 

prowizję Banku 
c) Wszystkie koszty związane z obsługą kredytu zostały wkalkulowane w marżę 

banku  
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d) Oprocentowanie kredytu jest zmienne w okresach 3-miesięcznych. 
4. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne 

postanowienia 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. 

 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do 
właściwego przygotowania oferty. 
 

 
6. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia: 

wykonanie: ....................................................................................................................   

wykonanie: ....................................................................................................................   
 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są:  
 
(należy wymienić zgodnie z SIWZ) 
 
x niepotrzebne skreślić 
 
 
                                                                                                                            
                                                                  ............................................................. 
                                                                  podpisy osób uprawnionych 
                                                                  do składania oświadczeń woli 
                                                                  w imieniu wykonawcy 
 


