
Wzór formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 
 
………………………. dnia …………… 

 
 
 
 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 
NIP …………………………………… 
REGON …………………………….. 
nr faksu ……………………………. 
(do kontaktów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia) 
adres e-mail …………………….. 
 
 
                                                                         Gmina Branice 
 ul. Słowackiego 3 
 48-140 Branice  
  
 
 

O F E R T A 
 
 
Niniejszym składamy ofertę w ogłoszonym przez Gminę Branice postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Długoterminowy kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na  udzielenie 
dotacji dla powiatu głubczyckiego na remont drogi powiatowej nr 12010 na odcinku skrzyżowanie z DW 
419 do Wiechowice  granica państwa.” Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem 
wynikającym ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia  na następujących warunkach: 
 
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (cena oferty)  ...................................................... PLN 

    słownie : ......................................................................................................................................... PLN* 
 
* Przedstawiona cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (cena oferty) musi wynikać z harmonogramu spłaty, uwzględniającego 
założenia wskazane w pkt 15 ust. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załączonego do zaproponowanego przez wykonawcę 
projektu umowy. 
 
Do obliczenia ceny oferty przyjęto stopę oprocentowania kredytu w wysokości ……… %, stanowiącą 
sumę stawki WIBOR 1M z dnia ……….. r. w wysokości ……… % i niezmiennej w całym okresie 
kredytowania stawki procentowej marży w wysokości ……….. % (słownie …………..................). 
 

 

Preliminarz kosztów 

Wysokość udzielonego kredytu 1000000 zł  

Oprocentowanie WIBOR 1M %  

Marża BANKU %  

lp Okres kredytowania Wysokość kredytu Koszt kredytu(odsetki) 

1 30.08.2017-31.03.2018 1000000  

2 1.04.2018- 30.09.2018 962000  

3 1.10.2018- 31.03.2019 929000  
4 1.04.2019- 30.09.2019 891000  



5 1.10.2019- 31.03.2020 858000  

6 1.04.2020- 30.09.2020 825000  

7 1.10.2020- 31.03.2021 792000  

8 1.04.2021- 30.09.2021 759000  

9 1.10.2021- 31.03.2022 726000  

10 1.04.2022- 30.09.2022 693000  

11 1.10.2022- 31.03.2023 660000  

12 1.04.2023- 30.09.2023 627000  

13 1.10.2023- 31.03.2024 594000  

14 1.04.2024- 30.09.2024 561000  

15 1.10.2024- 31.03.2025 528000  
16 1.04.2025- 30.09.2025 495000  

17 1.10.2025- 31.03.2026 462000  

18 1.04.2026- 30.09.2026 429000  

19 1.10.2026- 31.03.2027 396000  

20 1.04.2027- 30.09.2027 363000  

21 1.10.2027- 31.03.2028 330000  

22 1.04.2028- 30.09.2028 297000  

23 1.10.2028- 31.03.2029 264000  

24 1.04.2029- 30.09.2029 231000  

25 1.10.2029- 31.03.2030 198000  

26 1.04.2030- 30.09.2030 165000  
27 1.10.2030- 31.03.2031 132000  

28 1.04.2031- 30.09.2031 99000  

29 1.10.2031- 31.03.2032 66000  

30 1.04.2032- 30.09.2032 33000  

  Suma odsetek  

  Prowizja jednorazowa  

  Cena oferty  

 
 
 
 
2. Czas uruchomienia kredytu ......................................................*  
 
 
 
Uruchomienie kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu trzech dni następujących po dniu, w którym zostanie złożona wykonawcy 
pisemna dyspozycja zamawiającego o uruchomienie kredytu. Dyspozycja zamawiającego zostanie złożona nie później niż do godz. 10:00. 
Poprzez uruchomienie kredytu rozumie się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy zamawiającego. 
 
3. Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego .......................................%*  
 
* Należy wpisać wysokość stawki procentowej odsetek od zadłużenia przeterminowanego. Wysokość stawki procentowej wskazana w 
formularzu oferty oraz w zaproponowanym przez wykonawcę projekcie umowy winna być taka sama i musi wynikać ze sposobu jej 
ustalania, określonego w projekcie umowy. Stawka procentowa odsetek od zadłużenia przeterminowanego nie może być wyższa niż 
odsetki maksymalne, wynikające z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 380 ze zm.). 
 
4. Oświadczamy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi 
czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  i art. 5 – 17d ustawy z 



dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 ze zm.). 
 
5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia. Do dokumentów i warunków nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i 
uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami. 
 
6.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
7.Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy 
z uwzględnieniem warunków zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. Jesteśmy świadomi tego, że jeżeli nie dostarczymy umowy z uwzględnieniem 
tych warunków, zamawiający potraktuje to jako uchylanie się od podpisania umowy na 
warunkach określonych w ofercie. 
 
8.Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert wydzielić z 
oferty informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co 
wykazaliśmy w załączniku nr _________ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one 
udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p. 
 
9.Załącznikami do niniejszej oferty są : 

a/ ................................................... 
b/ ................................................... 
c/ ................................................... 
d/ ................................................... 
e/  ................................................... 
f/ ................................................... 
g/ ...................................................     
h/ .................................................... 
 
 

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

podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 


