Załącznik nr 1 do SIWZ
............................................
pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
GMINA Pabianice
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
Nazwa wykonawcy ..................................................................................................................
Adres wykonawcy …................................................................................................................
Numer telefonu …............................... Numer fax-u …................... e-mail: .…………………...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego na
finansowanie deficytu budżetowego;
1. Oferujemy wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ofertową
(Co): ……………………………….……….. zł
słownie: ………………………………………..………………………………………...…
…………………………………..……………………………………………………….. zł

Na przedstawioną w ofercie cenę ofertową składają się:
a. Ko – koszty oprocentowania kredytu: …..…. % - …………………..………. zł
w tym: marża banku: …..….. %
(która zostanie przeniesiona do treści umowy, jako niezmienna w okresie kredytowania),
b. Pp - wysokość prowizji przygotowawczej: …….. % - ……………………….zł.
Wszelkie koszty związane z obsługą kredytu zostały wkalkulowane w marżę i prowizję banku.
(Przy wyliczeniu ceny zastosowaliśmy stawkę WIBOR 1M z dnia 04.11.2019 r. – 1,63 %)
2. Zobowiązujemy się uruchomić kredyt w terminie ..…… dni(-a) roboczych(-ego) od dnia
złożenia wniosku przez zamawiającego.
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia ………………
4. Wyrażamy zgodę na:
− możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia przez Zamawiającego
opłat, prowizji i oprocentowania jak również innych dodatkowych kosztów,
− karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do ……………. r.
− naliczanie oprocentowania kredytu od faktycznie wykorzystanych środków,
− spłatę oprocentowania w okresach miesięcznych od dnia faktycznie wykorzystanej kwoty
kredytu w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,
− pierwsza płatność oprocentowania do dnia 15.01.2020 r.,
− zabezpieczenie spłaty kredytu poręczeniem Gminy Pabianice w formie weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową,
− wcześniejszą spłatę części udzielonego kredytu bez ponoszenia przez Zamawiającego opłat,
prowizji i oprocentowania jak również innych dodatkowych kosztów.
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5. Oświadczamy, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy
wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty
i wykonania zamówienia.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………
ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile
jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*…………………………………………………….
…….…………………………………………………………………………………………………………
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
10. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia wymienione w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
..................................... , dnia ................................
miejscowość

.......................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

* (niepotrzebne skreślić)
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)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Pabianice
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
Wykonawca:
………………………………………
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
…………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
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
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
Na
potrzeby
postępowania
pn. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie deficytu
budżetowego (nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Pabianice (oznaczenie
zamawiającego), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 pkt 1 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
środki
naprawcze:
następujące
…………………………………………………………………………………………………………
……..
…………………………………………………………………………………………..……………
……...........……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
Strona 3 z 7

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art.
25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
pełną
……………………………………………………………………..….……
(podać
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (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)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Pabianice
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
Wykonawca:
………………………………………
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
…………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
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
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
Na
potrzeby
postępowania
pn. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3 990 000,00 zł na
finansowanie deficytu budżetowego (nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Kurów
(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
…………….……. (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 Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
……… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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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)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Składając ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie deficytu
budżetowego
w imieniu Wykonawcy:
_____________________________________________________________________
/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/
oświadczam, że:
*nie należę grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykonawcami,
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.
*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z
następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym:

Lp.

Nazwa

Adres

__________________ dnia __ __ ____ roku
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
* niepotrzebne skreślić

UWAGA: niniejszy „Formularz" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub
wspólników spółki cywilnej.
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