
AEC/2/12/2020  - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10.500.000,00 PLN 
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Załącznik nr 1 

 

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

                         (miejscowość i data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy 

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

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

Adres Wykonawcy 

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

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

NIP: ..................................................... 

REGON …........................................... 

Tel: ….................................................. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10.500.000,00 PLN 
z przeznaczeniem na pokrycie zakupu majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii 

elektrycznej, oraz majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii cieplnej znajdującego 
się w Andrychowie 

 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym Specyfikacją Istotnych Wa-
runków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy na następujących warun-
kach: 

 

Cena oferty :......................................................................zł 

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

w tym odsetki od kredytu wynoszą (marża banku w zł + WIBOR 3M w zł) 
….......................................................................................zł                                                                                            
(słownie:.................................................................................................................................................) 

gdzie: 

 

 oferowana stopa odsetek w procentach = …...........% 

w tym: 

WIBOR 3M na dzień 15.12.2020 r. = …………….. % 

Marża banku doliczona do WIBOR 3M = …...........%          
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2.  Wymagane zabezpieczenie kredytu: 

 

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

 

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

 

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

 

2. Oświadczamy, iż uruchomimy kredyt w terminie …................... dni/a roboczych/ego od dnia przekazania 
wniosku. 

3. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia. 

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2031 r. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru    naszej 
oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych oraz w terminie i miejscu znaczonym przez 
Zamawiającego. 

8. Oświadczam(y), że nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom [*] : 
 

L.p. Nazwa i adres 
podwykonawcy 

Nazwa części 
zamówienia 

Procentowa część zamówienia, 
jaka zostanie powierzona 

podwykonawcy lub 
podwykonawcom 

1.    

2.    

3.    

9. Oświadczamy, że złożyliśmy wadium w formie …..........................................................……………………….. 
i w wymaganej wysokości  50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

10. Wskazujemy numer konta, na które należy zwrócić wadium w pieniądzu ….....................................………... 

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

11. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzie-
lenia niniejszego zamówienia. 

12. Oświadczam(y), że należę do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw – TAK/NIE*   
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13. Oświadczam(y), 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.2) 
 

14. Oświadczam(y), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa                  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/ wskazane poniżej informacje zawarte               
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania [*]: 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie                 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

    

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) …........................................................... 

2) …........................................................... 

3) …........................................................... 

4) …............................................................ 

5) …............................................................ 

 

 

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

 Podpis(y) osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić 

 

                                                           
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 d anych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

2)
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) 


