Załącznik Nr 1 SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
.................., dn.............................

OFERTA
Gmina Wilczęta
Wilczęta 84
14-405 Wilczęta
postępowanie

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

prowadzonego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) pn. „Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i
kredytów w kwocie 438.000,00 zł.”

Nr sprawy: ZP.271.9.2018

A. DANE WYKONAWCY:
Pełna nazwa Wykonawcy:
…………………..........................................................................................
Adres
siedziby: .............................................................................................................................
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
……………………………………………………
NIP:………………………………………......................
REGON……………………................................
Tel..............................................................

Fax...........................................................

Adres e-mail:…………………………………………………
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………..
………… ……..………………………………….…………………………….
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………...
…………………………………… ……..………………………………………..

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą (właściwe podkreślić)

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 438.000,00 zł.”

C. CENA:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:
Cenę…………………………………………….......................................................... zł.
słownie: ...................................................................................................................zł.
w tym:
Stawka WIBOR 1M przyjęta do obliczenia kredytu na dzień 31.07.2018r. – 1,64%
Proponowana marża kredytu - ………..%
Cena liczona od dnia uruchomienia kredytu – 24.09.2018r.
D. JEDNORAZOWA PROWIZJA
Jednorazowa prowizja: ……………………….. % (do dwóch miejsc po przecinku), co stanowi:
…………………………………………………………………………………………………………. zł

E. OŚWIADCZENIA:
1)
2)
3)
4)

uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty;
zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ
w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 kalendarzowych licząc od dnia
otwarcia ofert;
G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1) do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2) do przedstawienia wszelkich dokumentów opisanych szczegółowo w rozdziale VI SIWZ.
H. PODWYKONAWCY
Zamierzam / nie zamierzam* powierzyć część zamówienia podwykonawcy.
Zakres prac wykonywanych przy realizacji niniejszego zamówienia, które zamierzam
powierzyć podwykonawcy (należy podać dane proponowanych podwykonawców): **
1) .............................................................................................................................................
2) .............................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku nie powierzenia żadnych czynności podwykonawcy należy wpisać „nie dotyczy”; w przypadku nie
wypełnienia punktu Zamawiający uzna, że wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego
osobiście.

I. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
Informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
od ......... do ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być
ogólnie udostępnione.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

..........................................................................
............
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający:

Gmina Wilczęta
Wilczęta 84
14-405 Wilczęta
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. „Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 438.000,00 zł.”
nr sprawy: ZP.271.9.2018 prowadzonego przez Gminę Wilczęta , oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Gmina Wilczęta
Wilczęta 84
14-405 Wilczęta
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa
kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 438.000,00 zł.” nr sprawy:
ZP.271.9.2018 prowadzonego przez Gminę Wilczęta , oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
..……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..,
w
następującym
zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP.271.9.2018
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
438.000,00 zł.”
1. Nie należymy do grupy kapitałowej*
2. Należymy do grupy kapitałowej*
Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, wypełnia poniższą listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej lub załącza listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej na odrębnym dokumencie.
Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:
1. …………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………
(…)
*Niepotrzebne skreślić
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.

..............................................
miejscowość i data

………………. ...................................
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZP.271.9.2018
Wykaz
podwykonawców przewidzianych do wykonywania zamówienia
dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie 438.000,00 zł.”
Nazwa Wykonawcy ........................................................................................
Adres Wykonawcy ..........................................................................................
Lp.

Rodzaj i wartość powierzonej części zamówienia

Maksymalny zakładany udział podwykonawców w realizacji zamówienia: _____ % *.
Podpisano
…......................................................
(upoważniony przedstawiciel)
Uwaga:
* Podawane wyłącznie dla celów informacyjnych

Załącznik nr 6 do SIWZ
ZP.271.9.2018
WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW TRZECICH
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
438.000,00 zł.”
..........................................., dnia ............................... r.
Miejscowość
Data
.......................................
Nazwa i adres
Wykonawcy
Działając w imieniu ………………………………………………………… zobowiązuje się do
oddania do dyspozycji dla Wykonawcy ……………………………….……………… biorącego udział
w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, w
następującym

zakresie:

…………………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie wskazuje, iż:
1. Zakres

w/w

zasobów

przy

wykonywaniu

zamówienia

będzie

następujący:

……………………………………………………………………………………………………………
2. Sposób

wykorzystania

w/w

zasobów

będzie

następujący:

……………………………………………………………………………………………………………
3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie
następujący:………………………………………………………………………………….………..
Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być złożone do oferty w
oryginale.

..............................................
miejscowość i data

.........................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

