
Zał. Nr 1
OFERTA

DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Nazwa zadania:Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 480.000,00zł. Na 
realizację zadania „ASFALTOWANIE DRÓG”

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Nazwa 
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Siedziba ...................................................................................................................................
nr telefonu/fax .........................................................................................................................
nr NIP ................................................................., nr REGON ................................................
imię i nazwisko osoby uprawnionej do występowania w postępowaniu ...............................
.................................................................................................................................................
DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Jodłowa , 39-225 Jodłowa, woj.Podkarpackie

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę : ......................................zł.
/ słownie : .......................................................................................................................... /
w tym podatek VAT ...........................zł. / słownie: .......................................................... /

Do wyliczenia ceny zastosowałem następujące wskaźniki:

-    WIBOR 3M z dnia 31.08.2006r. = ....................
– marża banku                               = ....................%
– prowizja przygotowawcza         = ....................zł.
– opłaty bankowe                         = ....................zł.
– Inne-..................................................................................................................................
– ...........................................................................................................................................
– ...........................................................................................................................................

Oświadczam , iż mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ zgodnie z 
wymogami art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych:
-posiadam uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia,
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia,
-znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Ponadto oświadczamy, że:

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego od 10.10.2006r do 15.11.2006r. 

2. Deklarujemy możliwość spłaty kapitału przez Gminę Jodłowa w sposób określony w

specyfikacji i przyjmujemy warunki określone w SIWZ.

3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie określonym przez 



Zamawiającego,zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z którą się 

zapoznaliśmy i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

4. Oferta nasza jest ważna przez okres 30 dni od upływu terminu przewidzianego na składanie ofert.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami przyszłej umowy, jakie postawił Zamawiający w 
Załączniku nr 4 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

6. Wobec powyższego zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, uwzględniającej 
postanowienia Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

7. Załącznikami do oferty są:

Nazwisko i imię: [.....................................................................................................................................................]

Prawnie upoważniony do podpisania oferty w imieniu składających:

[ ................................................................................................................................................................................ ]

Miejsce i data: [........................................................................................................................................................ ]

Pieczątka Wykonawcy: [ ......................................................................................................................................... ]


