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FORMULARZ    OFERTY                                                                                        
   Załącznik Nr 1 

                                                                                                    do s.i.w.z.                                     
         

........................................................      
(pieczęć wykonawcy lub wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia)                         
                                                                

                                 Kolegium Karkonoskie 
                                 Ul. Lwówecka 18 
                               58-500 Jelenia Góra                                           

                  
                                                                   
                                                O F E R T A 

 
 
1. Dane dotyczące wykonawcy: 
 a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy:      
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
b) zarejestrowany adres wykonawcy  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
c) status prawny 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
d) adres do korespondencji 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu/faks ........................................................                      e-mail ......................................................... 
nr NIP .......................................................                                      nr REGON.................................................. 
 
2. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:” „Udzielenie i obsługa 
kredytu długoterminowego na częściowe refinansowanie kosztu zakupu nieruchomości połoŜonej                  
w Jeleniej  Górze  dla Kolegium Karkonoskiego  w wysokości 3 000 000,00zł”. 
oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na warunkach : 
 
Oprocentowanie kredytu:  
w tym WIBOR/1M  na dzień 31.12.2007r., tj. 5,52 % + marŜa banku  ………. %   
   
Prowizja przygotowawcza za czynności związane z udzieleniem 
kredytu ( od kwoty przyznanego kredytu)  w procentach                      .....................% 
          
      kwotowo               ……………… PLN 
 
Inne opłaty i prowizje za czynności bankowe w procentach 
od kwoty przyznanego kredytu                                                             ….................. % 

 

Cena  - całkowity koszt kredytu (po uwzględnieniu wszystkich załoŜeń zawartych w SIWZ ) wynosi  
(PLN) …………………………………………………….. 

Słownie(**) :………………………………………………………………………………………… 
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3.  Data postawienia kredytu do dyspozycji   ………………..r. 
4. Oświadczam, Ŝe: 

- zapoznałem się z warunkami s.i.w.z. i nie wnoszę do nich  zastrzeŜeń, 
- uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 

5. Oświadczamy,  Ŝe wyceniliśmy wszystkie koszty składające się na przedmiot zamówienia. 
6. Oświadczamy Ŝe spełniamy wymogi art. 22 i nie podlegamy wykluczeniu zgodnie z art. 24 Ustawy                    

z 29.01.2004r. Prawo zamówień  publicznych z późn. zmianami, co potwierdzam stosownym 
oświadczeniem  do oferty. 

7. Oświadczam, Ŝe projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w  przypadku wyboru 
mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach  i  zaproponowanym przez 
Zamawiającego terminie. 

 */ wnoszę do projektu umowy protokół rozbieŜności do przeanalizowania przez Zamawiającego,                         
a w przypadku, kiedy zmiany nie zostaną uwzględnione - moje oświadczenie pozostaje dalej aktualne. 

8. UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą  prze okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
9. W przypadku wyboru naszej  oferty zobowiązujemy się do  zawarcia Umowy na warunkach podanych                   

w przetargu w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego 
10. Oświadczam, Ŝe wszystkie przedłoŜone przeze mnie dokumenty są kompletne i zgodne z prawdą. 
11. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię ............................................................................................................................ 
 
Stanowisko ................................................................................................................................... 
 
Telefon ..............................................................................faks ................................................... 
 
Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 
12. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

1. Oświadczenie wykonawcy 
2. Dokument upowaŜniający do występowania w obrocie prawnym 
3. Symulacyjny harmonogram spłaty kredytu 
4. ………………………………………………………………………………………………… 

13. ZastrzeŜenie wykonawcy 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
14. Inne informacje wykonawcy: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
..........................................                  ................................................. 
(miejscowość i data)                                                                   (podpis osoby uprawnionej lub     

  osób  uprawnionych do reprezentowania  wykonawcy) 
 
*/       niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 
 **/    przy rozbieŜności pomiędzy ceną wyraŜoną cyfrą a słownie, waŜne jest określenie słownie 
 
 


