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 _____________________________________ 

       (imię i nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  

 

Zał. Nr 1 do SIWZ 

 
 ...................................................      ................................................... 
(nazwa i adres oferenta)                                                                                                      (miejscowość, data) 
 

Zamawiający:  
Gmina Busko-Zdrój 

ul. Mickiewicza 10 

28-100 Busko Zdrój  

                     

O F E R T A     W Y K O N A W C Y 

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:     

 

„Udzielenie Gminie Busko – Zdrój kredytu długoterminowego do wysokości 
14.000.000,00 zł” 

 
 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w wysokości: 

.................................................................. zł 

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

 

U W A G A!!!: 

Do wyliczenia ceny oferty za cały okres kredytowania należy przyjąć: 

cena (C) =  A + B 

A/   Oprocentowanie   zmienne - stawkę WIBOR 1M obowiązującą w dniu 28.08.2018 r. 1.64 %, co 
stanowi kwotę ………………..……….. zł. 

(w umowie zostanie wprowadzony zapis o zmiennej stopie procentowej WIBOR ustalonej wg średniej 
arytmetycznej z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy stawki WIBOR dla 1M), 

B/ Marżę  stałą  - ……......%, co stanowi kwotę......................... zł,   

(jej wysokość zostanie wprowadzona do umowy), 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: .…/ …………………… 

Numer faksu: .…/ .................................... 

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

Adres kontaktowy email: …………………………………………………………… 
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 _____________________________________ 

       (imię i nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  

 

UWAGA! proszę podać czytelny: adres e-mail i nr faksu na który wykonawca będzie 
otrzymywał od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym 
postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej 
wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy upewnić się, że podany adres e-
mailowy i podany nr faksu funkcjonuje w sposób poprawny. 

 

1. Oświadczam, że wynagrodzenie za przedmiot zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 

2. Oświadczam, że  

  zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptuję  bez  zastrzeżeń  

warunki kredytowania wskazane w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

  uważam się za związanego niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

3. Oferta niniejsza składa się  z  ................  kolejno ponumerowanych stron. 

4. Zastrzeżenie wykonawcy: 

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

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

6. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą 

być ogólnie udostępnione: …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Wskazujemy numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu: 
…………………………………………………………………………………. 

 

Do oferty załączam : 

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

……………………… 

 
 

*niepotrzebne skreślić  

** 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

1) rozporządzenie 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).     
 

 

 

 
 


