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.................................................... 
/miejscowość i data/   

/Nazwa i adres oferenta/ 

 

OFERTA 
 

Do Urzędu Gminy Lutocin 
              ul. Poniatowskiego 1 
              09-317 Lutocin 

 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu do składania ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

 

na     ”Zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu w wysokości  300 000,00 zł” 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Kwota kredytu – 300 000,00 zł. 

Uruchomienie kredytu – do dnia 20 grudzień 2011 r – 300 000,00 zł. 

Okres kredytowania – od dnia uruchomienia kredytu do dnia 30.09.2016r. 

 Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki WIBOR 1M przyjętej z dnia 28.11.2011r. tj. 

4,74 % 

Spłata rat kapitałowych nastąpi w terminie od 30.09.2012r. do 30.09.2016r. 

Ilość rat kapitałowych – 9 

Spłata rat kapitałowych w następujących terminach: zgodnie z opisem w pkt. III SIWZ 

 

Spłata rat odsetkowych nastąpi w terminie od 30.12.2011r. do 30.09.2016r. 

Ilość rat odsetkowych – 58 spłaty miesięczne 

 

2. Oferujemy oprocentowanie kredytu w wysokości …............ % w stosunku rocznym wg zmiennej 
stawki WIBOR 1M przyjętej z dnia 28.11.2011r. tj. 4,74 %, w tym marża w wysokości ………. % 

  
3. Oferujemy prowizję przygotowawczą w wysokości ............. % kredytu, tj. kwota ……….……….  

zł (słownie: ……………………………………………….) 
 

4. Oświadczamy, że kwotę kredytu w wysokości 300 000,00 zł stanowiącą przedmiot zamówienia 
pozostawimy do dyspozycji zamawiającego w terminie – do 20.12.2011r. 

 
 



 
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. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz złożyliśmy 

wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 
 
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.  
 
8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu               

i terminie wskazanym przez zamawiającego. 
 
9. Oferta została złożona na ............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od                     

nr ..........  do nr ............. 
 
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:* 
 
            1/............................................................................................ 

          2/............................................................................................ 

         3/............................................................................................ 

          4/............................................................................................ 

          5/............................................................................................ 

          6/............................................................................................ 

          7/............................................................................................. 

8/............................................................................................. 

9/............................................................................................. 

10/............................................................................................. 

 

 

 

 
* Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub inne kopie, to muszą być one poświadczone przez 

oferenta za zgodność z oryginałem  
 

 
 
 
 
                 Podpisano: 
 
 
....................................................... 

           (upełnomocniony przedstawiciel) 
 
 


