
Załącznik nr 1 do SIWZ
Nazwa i siedziba oferenta:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Nr telefonu: ___________________________________

Nr faksu: _____________________________________

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

 znak IZP.271.6.2012 Zamawiający Gmina Jodłowa, na zadanie pn: 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 300.000 zł  na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

opublikowanego w: 
__________________________________________________________________________

(miejsce publikacji)

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym ogłoszeniem oraz zgodnie z wymogami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1.Kredyt długoterminowy
2.Kwota kredytu:  300.000 PLN, słownie: trzysta tysięcy złotych 
3.Okres kredytowania: 6 lat – do 30.11.2018r.
4.Przewidywany początek okresu spłat: 31.12.2013r.
5.Spłata kapitału następować będzie raz na koniec roku.
6.Odsetki pełne spłacane w okresach kwartalnych, do 15 dnia miesiąca następującego po 
kwartale po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o wysokości należnych odsetek na 
koniec każdego kwartału.
7.Oprocentowanie zmienne:  WIBOR 1M średniomiesięczny z miesiąca poprzedzającego 
okres odsetkowy (w tym wypadku za miesiąc październik 2012r.) plus marża banku.
8.Zabezpieczenie: weksel własny kredytobiorcy „in blanco” wraz z deklaracja wekslową.
Zaciągnięcie kredytu nie będzie pociągało za sobą konieczności założenia rachunku przez 
Gminę.
9. Oświadczamy,  że nie pobierzemy żadnych innych opłat  i  prowizji  z tytułu udzielenia, 
obsługi i administracji kredytu. 
10. Oświadczamy, że bezpośrednio po wyborze naszej oferty dostarczymy sporządzony 
przez nas projekt umowy, zawierający istotne postanowienia umowy, o którym mowa w pkt 
16  SIWZ i  zgodny  z  warunkami  niniejszego  przetargu.  Projekt  umowy  ponadto  określi 
szczegółowość i sposób realizacji umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Cena oferty:

1M średniomiesięczny (za miesiąc październik 2012 roku) plus stałej marży w wysokości :
 _______%,  w tym: marża w wysokości _________%

Cena ofertowa sumy odsetek od kredytu wynikających z harmonogramu spłat 
________________zł., Słownie: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________



która  ulegnie  zmianie  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  tylko  w  przypadku  zmiany 
WIBOR 1M średniomiesięcznego.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i:
• nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
• zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
• zawrzemy umowę zgodnie z ogólnymi warunkami umowy i zapisami SIWZ
3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się przekazać środki finansowe 
w miarę potrzeb Zamawiającego począwszy od upływu drugiego dnia od podpisania 
umowy.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oferta posiada _____________ zaparafowanych i ponumerowanych stron.
6. Integralną część niniejszej oferty stanowią:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

.................................................................................................
podpisano

(upoważniony przedstawiciel oferenta)

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU

Nazwa oferenta...........................................................................................................................................................

Adres oferenta.............................................................................................................................................................

Nazwa postępowania ................................................................................................................................................

Oświadczam zgodnie z art.44 prawa zamówień publicznych, że spełniam warunki udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które zostały określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. 
U.  z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

DATA:..........................
............................................................................................

Podpisano
(upoważniony przedstawiciel oferenta)
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