
 
 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Znak postępowania: IZ.272.9.2019 

.......................................................... 
          Pieczątka  wykonawcy 
 
………………………………..  
           telefon 
……………………………… 
           e-mail                                                       

FORMULARZ     OFERTOWY 
 
Data: ....................... 
 
Wykonawca: ............................................................................................................................ ......... 

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

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację usługi : 
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu 
Pszczyńskiego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie i na 
stronie internetowej Zamawiającego: 
 

1. Oferujemy za wykonanie przedmiotu zamówienia cenę w wysokości (zgodnie                  

z poniższą tabelą): ………………………………………………………….. 

(słownie: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………) 

Powyższa wartość (cena) stanie się rzeczywistą wartością zamówienia po 

każdorazowym jej zaktualizowaniu, zgodnie z obowiązującą w danym okresie stawką 

WIBOR 1M. 

Kwota kredytu 
WIBOR 1M                    

z dnia 28.06.2019 
 

Marża banku 
 

Cena zamówienia 
(kolumna 2+3) 

1 2 3 4 

zł % zł zł % zł 

5 500 000,00 1,64 410.342,15    

(należy wypełnić kolumny  3 i 4) 



 

 

Kol.2 - wartość oprocentowania kredytu, jednakowa dla wszystkich ofert, służąca określeniu wartości 

przedmiotowego zamówienia w dniu składania ofert. 

Kol.3 - marża banku, składnik stały, niezależny od zmian WIBOR 1M, obliczony wg zał. nr 5, 

wyrażony w % i PLN. 

 

U W A G A ! ! ! 
1. Podana wielkość i wartość marży (kol.3) jest wielkością i wartością stałą, 

obowiązującą w umowie kredytowej przez cały okres spłaty kredytu. 

2. Wielkość oprocentowania kredytu (kol.2) nie będzie wielkością wiążącą dla 

zawartej umowy o udzielenie kredytu, gdyż właściwa wielkość oprocentowania 

zadłużenia będzie obliczana każdorazowo, zgodnie z aktualną dla danego okresu  

1-krotnością stawki WIBOR 1M. 

      

Ponadto oświadczamy, że: 
 
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń, akceptujemy warunki płatności, oświadczamy, iż 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

 
2. Zaproponowane przez nas warunki udzielenia kredytu długoterminowego zawierają 

wszystkie elementy cenotwórcze. Oświadczamy, iż wykonamy zamówienie w terminie 
wymaganym przez Zamawiającego, zgodnie z treścią siwz. 

 
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od upływu 

terminu składania ofert. 

4. Zawarte w SIWZ postanowienia przyszłej umowy zostały przez nas zaakceptowane                                   
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do przygotowania i zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

 

5. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu Podwykonawcy: 

L.p. Część/zakres zamówienia  Nazwa (firma) Podwykonawcy 

1.  

 

 

 

 

 
6. Za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach ……….…..,  

niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 



 

 

nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżone przez nas informację na wskazanych stronach 
nie mogą być udostępniane. 
Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na 
(proszę wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

7. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w zakresie następujących towarów/usług: 

……………………………………………………………………………… 

 Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: 

……………………………………………… (Wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione) 

8. Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest: (właściwe podkreślić) 
a. mikro przedsiębiorcą (podmiot niebędący żadnym z poniższych) małym 

przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 
zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR)  

b. średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, 
które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 
milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR) 

c.  dużym przedsiębiorstwem  

 
9. Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO
1

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.
2 

 

 
 
 
 
 
……………………..            …........................................................................ 
               Data 

         Podpis wraz z pieczęcią osoby 
uprawnionej  do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
 
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).  
(*) 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). 


