
Gmina Krotoszyce    
adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce   
tel./fax: (76) 88-78-422 / 88-78-370   
 

 
 
 
        Krotoszyce, dn. 03.12.2020 r. 
 
 
SG.3050.1.2020 
 
        
 
  Wójt Gminy Krotoszyce, zaprasza do złożenia oferty na usługę: 
 

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 192 209,09 zł z udzieleniem okresu 
karencji w spłacie rat kapitałowych w latach 2021-2023 na: 
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 752 094,45 zł 
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 

wysokości 440 114,64 zł 
 

Warunki wykonania zamówienia: 
 
1. Spłata kredytu w latach 2024-2027 w rocznych ratach 
2. Odsetki od kredytu płatne w okresach miesięcznych do 30 dnia każdego 

miesiąca. 
 

W ofercie należy wycenić i ująć w wycenie wszystkie koszty związane z realizacją    
zamówienia, a zaoferowane ceny są cenami brutto. 
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym do dnia 11.12.2020r. do 
godz.13:00 w formie elektronicznej, pisemnie lub faksem – decyduje data wpływu 
do siedziby urzędu. 
 
Miejsce składania oferty. 

 Urząd Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46 (sekretariat) 
 Faks UG Krotoszyce 76 7434193 
 e-mail: ug@krotoszyce.pl 

        Kryteria  oceny  ofert: cena -100% 
 
         Bliższych informacji udziela skarbnik gminy: Ewa Mirek tel. 76 88 78 421 w. 18 
 
                                                                                                                                
 

         Wójt   

           Wojciech Woźniak 

 

 

 



Gmina Krotoszyce    
adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce  
tel./fax: (76) 88-78-422 / 88-78-370 
  
 

 „   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 192 209,09 zł z udzieleniem okresu karencji 
w spłacie rat kapitałowych w latach 2021-2023 na: 

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 752 094,45 zł 
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 

w wysokości 440 114,64 zł  ”    
 
 
……………………….. …                                                                                                                  Miejscowość, dn. 
…………………………. 
 / pieczęć  wykonawcy / 
 
        GMINA KROTOSZYCE  
        ul. Piastowska 46 
        59-223 Krotoszyce 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

1. NAZWA WYKONAWCY:    …………………………………………….. 
 

2. ADRES WYKONAWCY: ……………………………………………….. 
 

3. DANE WYKONAWCY: 
 

 Numer NIP        …………………………………………………… 
 

 Numer REGON       ………………………………………………. 
 

 Numer telefonu       ……………………………………………….. 
 

 Numer faksu  ……………………………………………………… 
 

 E-mail ……………………………………………………………... 
 

Niniejszym składamy ofertę  na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 192 209,09 zł,  
z udzieleniem okresu karencji w spłacie rat kapitałowych w latach 2021-2023 na: 
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 752 094,45 zł 
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 

440 114,64 zł” 
 
Lp.   Zakres usługi Koszt obsługi /oprocentowanie/ 

wielkość prowizji 
1. Oprocentowanie kredytu  

2. Koszt obsługi kredytu  
3. Prowizja za przelewy kapitału i odsetek  

4. Forma zabezpieczenia kredytu  

 
  
  …………………………………. 



         / podpis i pieczęć wykonawcy/ 


