
Załącznik nr  1  

NAZWA, ADRES WYKONAWCY 

………………..………………..       

………………………………… 

tel…..………………………….. 

e-mail………………………….. 

  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Miasto Konin 

Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie w publicznym konkursie ofert na:  

ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU  W WYSOKOŚCI 7.300.000 ZŁ NA WYPRZEDZAJACE 

FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZACYCH 

Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 
 

opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego www.konin.pl (BIP): 

  

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w ogłoszeniu o konkursie. 

2. OFERUJEMY wykonanie zamówienia, za cenę: …………………………………zł, 

(słownie złotych:………………………………………………………………………..), 

w tym: 

oprocentowanie kredytu  ( …….…..%  +/-  …………%  = ……...…..% ) 

                                           (marża)            (WIBOR 1 M) 

 WIBOR 1M z dnia wyceny 14.10.2020 r. plus/minus marża banku. 

Oświadczamy, że do ww. ceny przyjęliśmy co najmniej minimalne wynagrodzenie za 

pracę/minimalną stawkę godzinową, obowiązujące/ą zgodnie z ustawą z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 

2177 z późn. zm.). 

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami 

http://www.konin.pl/


opisanymi w ogłoszeniu o konkursie. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 31.12.2021 r. 

5. OŚWIADCZAMY, że transza/e zostanie/ą uruchomiona/e w terminie ……dzień/ 

dni roboczy/ch od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego (min. 1 dzień 

roboczy, max. 3 dni robocze) 

6. UWAŻAMY SIĘ związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

7. WSKAZUJEMY, że nasze dokumenty rejestrowe dostępne są w formie 

elektronicznej  

w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych, z której Zamawiający może pobrać 

samodzielnie: 

 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego -  numer……………………………….. 

 odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP 

 inny rejestr – podać jaki i jego adres internetowy (dotyczy wykonawców 
zagranicznych) 

 nie dotyczy. 

(właściwe zaznaczyć) 

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, 

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.  

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(………………………………………….)               



(………………………………………….)                                                             

/miejscowość, data/            /podpis i pieczęć pełnomocnego 

przedstawiciela Wykonawcy/ 

        

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. 
 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 
L119 z 04.05.2016 str. 1 ze zm.) 


