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Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i siedziba Oferenta ........................................................................................................... 

 

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

 

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

 

Tel. .................................................             Mail: ……………………………………………… 

 

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

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego:       Gmina Rajcza 

                                                         ul. Górska 1 

34-370 Rajcza 

tel.33 /8643 155 lub 158, fax. 3/ 8643 887 

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 18.08.2021 r. zgłaszamy udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 

275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści Pzp na usługę pn.:  

Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań na rok 2021 w wysokości: 1.300.000,00 zł 

1. Oferujemy udzielenie kredytu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg poniższego 

zestawienia: 
Specyfikacja kwota 

kredytu 

WIBOR  

3- miesięczny  

z dnia 

23.08.2021 r. 

Proponowana 

marża banku 

Razem 

oprocentowanie 

(kol. 2+ kol. 3) 

Prowizja 
 

1 2 3 4 5 

1.300.000,00 zł 

    

Kwota ogółem brutto (koszt kredytu):  

 

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

 

(słownie: …………………………………………………………………………...…..złotych). 

 

w tym: marża: …………………………………………………………………………………. 

 

(słownie: ………….………………………………………………….……………….. złotych). 
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Kolumna nr 2: składnik zmienny publikowany na stronie: www.wibor.money.pl 

pieniądze/depozyty/złotowe/– (należy wpisać wg stanu na dzień: 23.08.2020 r.) wyrażony w %. 

Kolumna nr 3: składnik stały niezależny od zmian WIBOR (zaproponowany w ofercie zostanie 

zapisany w umowie kredytowej na cały okres spłaty kredytu ) wyrażony w %. 

Kolumna nr 5: obejmuje wszystkie rodzaje prowizji (np.: od wypłaty gotówkowej, przygotowawcza 

i inne) bez prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu. 

Kolumna nr 6:  Inne opłaty …………………………………………………………... (wpisać jakie). 

Prosimy o wypełnienie kolumn od 2 do 5. 

 

2. Termin wypłaty kredytu:   

 

□ 2 dni robocze   

□ 5 dni roboczych   

  

Zamawiający wymaga zaznaczenia oferowanego terminu wypłaty kredytu. W przypadku nie 

dokonania wyboru co do oferowanego terminu wypłaty kredytu, Zamawiający za termin wypłaty 

kredytu przyjmuje maksymalny wymagany termin tj. 5 dni roboczych liczonych od dnia złożenia 

przez Zamawiającego dyspozycji uruchomienia kredytu. 

 

3. Informujemy, iż jesteśmy: 

□ mikroprzedsiębiorstwem   

□ małym przedsiębiorstwem   

□ średnim przedsiębiorstwem   

□ dużym przedsiębiorstwem  
w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich 

(Dz. U. L 124 z 20.05.2003 r.) 

 

4. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: ……………………………………............................... 

 

                                                            tel. ..................................................................................... 

5. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi 

załącznikami  i przyjęliśmy je bez zastrzeżeń  oraz  uznaliśmy się za związanych określonymi 

w niej postanowieniami i zasadami postępowania, 

b) przyjęliśmy: terminy płatności,  

c) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

d) akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą. 

e) zobowiązujemy się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania 

umowy do dnia 27.09.2021 r.  
f) Informujemy, że ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie ...................................................(należy 

wskazać  (nazwę) rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.) 

http://www.wibor.money.pl/
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g) Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. UWAGA! 

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 

13 ust. 4 lub art.14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treść 

oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie. 
h) Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Informacje 

zamieszczone, jako ostatni załącznik do oferty (znajdujące się w nieprzejrzystym opakowaniu) 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

i) Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami, są trwale 

ze sobą połączone i ponumerowane i cała oferta składa się z ………………. stron 

(słownie:………………………………………………………………………………….). 

j) Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w Formularzu ofertowym oraz pozostałych 

oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

k) Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są następujące oświadczenia 

i dokumenty: 

 

 

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

 

 

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

 

 

................................................ 
          (miejscowość i data) 

 

........................................................ 
podpis Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej  

                                                           
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 


