Gmina i Miasto Stawiszyn
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
powiat kaliski, województwo wielkopolskie
tel. (062) 75-28-079, fax. (062) 75-28-097
e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl
skarbnik@stawiszyn.pl
www.stawiszyn.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługi
przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od
kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) na:

„Udzielenie kredytu długoterminowego”

PFiZP.271.7.2015

Stawiszyn 17.11.2015 roku
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INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina i Miasto Stawiszyn
ul. Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn
tel. 062 75 28 079 fax. 062 75 28 097
e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl
skarbnik@stawiszyn.pl
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego” zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
„SIWZ”.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej
„ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę na podstawie art.69 „ustawy”

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Kredyt długoterminowy w wysokości 1.943.744,00 zł przeznaczony będzie na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3.2 Spłata kredytu nastąpi od 25.03.2016 do 25.03.2020;
1 rata 25 marca 2016 r. kwota 50.000 zł.
2 rata 25 czerwca 2016 r. kwota 50.000 zł.
3 rata 25 września 2016 r. kwota 50.000 zł.
4 rata 25 grudnia 2016 r. kwota 50.000 zł.
5 rata 25 marca 2017 r. kwota 25.000 zł.
6 rata 25 czerwca 2017 r. kwota 25.000 zł.
7 rata 25 września 2017 r. kwota 25.000 zł.
8 rata 25 grudnia 2017 r. kwota 25.000 zł
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9 rata 25 marca 2018 r. kwota 75.000 zł.
10 rata 25 czerwca 2018 r. kwota 75.000 zł.
11 rata 25 września 2018 r. kwota 75.000 zł.
12 rata 25 grudnia 2018 r. kwota 75.000 zł.
13 rata 25 marca 2019 r. kwota 275.000 zł.
14 rata 25 czerwca 2019 r. kwota 275.000 zł.
15 rata 25 września 2019 r. kwota 275.000 zł.
16 rata 25 grudnia 2019 r. kwota 275.000 zł
17 rata 25 marca 2020 r. kwota 243.744 zł.
Spłata odsetek kwartalnie. Pierwsza spłata odsetek w IV kwartale 2015 roku.
3.3 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco,
3.4 W sytuacji gdyby kredyt spłacony był wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty
kredytu, a nie do końca okresu umowy.
3.5 Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja od uruchomienia kredytu
oraz oprocentowaniem liczonym jak w pkt. 3.4, 3.7 i 3.8 powiększone o marżę Banku.
3.6 Kredyt będzie wykorzystywany w jednej transzy w terminie do dnia 15 grudnia 2015
roku. Jednakże należy zwrócić uwagę, że termin ten uzależniony będzie od daty podpisania
umowy. Ponieważ na dzień sporządzania niniejszej SIWZ trudni określić ile czasu zajmie
wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej,
rozpatrzenia ewentualnych odwołań, stąd też datę wypłaty kredytu – 15 grudnia 2015 r.
należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków kredytu.
3.7 Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy podanej przez wybrany bank.
3.8 Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia.
3.9 Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.
3.10 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień: 66.11.30.00 – 5 Usługi udzielania kredytu
3.11 Termin wykonania zamówienia:
Termin uruchomienia kredytu : w dniu podpisania umowy
Umowa zostanie zawarta na okres: do dnia 31 marca 2020 r.
4. Inne postanowienia
4.1 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4.2 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
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4.3 Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
4.4 Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.
4.5 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4.6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
4.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tj. :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , każdy z
warunków określonych w ppkt.5.1 (a, b, c, d) winien spełniać co najmniej jeden z tych
Wykonawców , albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie .
Warunek określony w ppkt. 5.2 powinien spełniać każdy z tych Wykonawców samodzielnie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zażąda od wykonawcy
dokumentów dotyczących w szczególności:
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- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępniania zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy
Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą
w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Komisja przetargowa oceni spełnianie przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu w sposób zespołowy na podstawie dokumentów, których wykaz przedstawiono
w pkt. 6, według formuły spełnia – nie spełnia.
6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
6.1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy oraz, że
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
następujących dokumentów:
6.1.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.2. Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376), a w
przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP – zezwolenie właściwego organu na
prowadzenie działalności

6.1.3. oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4
ustawy według Załącznika Nr 2 do SIWZ.
6.1.4. oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy według Załącznika Nr 3 do SIWZ.

5

6.1.5. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt.5 ustawy albo informacji, że nie należy do grupy kapitałowej – według Załącznika
nr 4 do SIWZ
6.2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zamiast dokumentów o których mowa
w pkt.6.1.1. SIWZ składa dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę
potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów o których
mowa w ppkt. 6.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed notariuszem
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę.
6.3 Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
6.3.1. Formularz oferty
6.3.2. Harmonogram spłaty rat
6.3.3. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów
załączonych przez oferenta.
7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego lub
faxem na nr 62/7528097 lub drogą elektroniczną na adres skarbnik@stawiszyn.pl z zastrzeżeniem,
że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający
żąda, w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż
pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcę lub
adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym
pismem.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień treści SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
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4. Zapytania wnoszone mogą być w jednej z form: pisemnie na dres Zamawiającego lub faxem na nr
62/7528097

lub drogą elektroniczną na adres skarbnik@stawiszyn.pl ,

sekretariat@stawiszyn.pl w godz. 8ºº do 15ºº w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia.

6. W przypadku, gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu
protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentów
a Wykonawca napisze oświadczenie z tej czynności

7. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Anna Manikowska - Skarbnik Gminy i Miasta Stawiszyn tel. (062)7528079
– sprawy merytoryczne
Paulina Grala tel. (062)7528079 – sprawy proceduralne
8. Kryteria oceny ofert i opis sposobu obliczania ceny

8.1 W celu umożliwienia Zamawiającemu porównywalności ofert, Wykonawca jest
obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie (Załącznik Nr 1 do SIWZ) wyłącznie
jednej wielkości wynikającej ze stopy procentowej WIBOR 1M i marży.
8.2 Przy ustalaniu ceny należy podać odsetki w procentach oraz prowizję.
8.3 Cenę udzielenia kredytu należy obliczyć na podstawie Harmonogramu spłaty kredytu
tj. proponowanym w pkt. 3.2, doliczając prowizję od uruchomienia kredytu.
8.4 Przy ocenie ofert, zamawiający będzie się kierował kryteriami przedstawionymi
w poniższej tabeli, określającej równocześnie ich znaczenie. Ocena ofert zostanie dokonana
w sposób następujący:
* Wyliczona wartość punktowa kryterium zostanie pomnożona przez znaczenie kryterium podane
w poniższej tabeli.
l.p.

Kryterium

1.

Cena (koszt kredytu)

2.

Liczba placówek danego banku na terenie

Znaczenie
w%
99 %
1%

Gminy i Miasta Stawiszyn
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8.5 Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa dla zadania:
8.5.1 99% cena,
Wartość punktowa dla ceny jako kryterium jest wyliczana według wzoru:
P = 99% ( C min / C b) x 100 pkt.
P – ilość punktów badanej oferty
C min – najniższa cena spośród oferowanych.
C b –cena badanej oferty.

8.5.2 1% liczba placówek danego banku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
Liczba placówek danego banku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
Wykonawca posiadający chociaż 1 placówkę bankową z siedzibą na terenie Gminy
i Miasta Stawiszyn otrzyma 1 punkt (waga kryterium 100%)
8.6 Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, w oparciu o kryterium oceny ofert opisane w SIWZ.

9. Okres związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert
Przygotowanie ofert
10.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
10.2 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.3 Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie lub czytelnym pismem
odręcznym, nieścieralnym atramentem.
10.4 Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby uprawnionej.
10.5 Wszystkie strony oferty powinny być zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie
się którejkolwiek kartki, podpisane przez osoby uprawnione do występowania w
obrocie prawnym w imieniu oferenta lub osoby przez nie upoważnione (podpis lub
podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi) ponumerowane.
10.6 Brak spełnienia wymogu ponumerowania i zszycia ofert nie będzie skutkował
odrzuceniem oferty, jednak zamawiający nie bierze odpowiedzialności
za ewentualne skutki niedotrzymania tego wymogu.
10.7 Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych jako wzory do SIWZ.
Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod
warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez
Zamawiającego. Oferty zawierające załączniki o innej treści niż określona w SIWZ
zostaną odrzucone.
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SKŁADANIE OFERT

11. Opakowanie i oznakowanie oferty.
Ofertę należy umieścić w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu.
Kopertę należy zaadresować na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3.
oraz oznakować następująco:
1)” Oferta na udzielenie kredytu długoterminowego”
2) Nie otwierać przed 25.11.2015 r. godz. 1215
3) Nazwa oferenta,
4) Adres oferenta.
Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem
daty i godziny złożenia.
12. Miejsce i termin składania ofert .
Oferty należy składać na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
I piętro, sekretariat
nie później niż do dnia 25.11.2015 r., do godz. 1200
13. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zostaną zwrócone oferentom bez otwierania koperty, o ile była ona zamknięta i zaklejona.

OTWARCIE I OCENA OFERT

14. Publiczne badanie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2015 o godz. 1215 w Urzędzie Gminy i Miasta
w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 (sala posiedzeń).
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Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele oferentów. Otwarcie ofert
będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu oraz policzeniem
otrzymanych ofert. Następnie zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami.

WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
15.1 Umowa kredytu zostanie sporządzona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, na jego koszt zgodnie z przepisami ustawy oraz SIWZ. Treść zawieranej
umowy musi być zgodna z istotnymi warunkami dotyczącymi przedmiotu zamówienia
określonymi w pkt. 3. SIWZ.
15.2 Szczegółowe zapisy treści umowy zostaną ustalone przed podpisaniem umowy
z wybranym Wykonawcą zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe, Kodeksu cywilnego,
Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.
15.3 Umowa z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyska akceptację
Zamawiającego,

zostanie

podpisana

w

terminie

i

miejscu

wyznaczonym

przez

Zamawiającego.
15.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany postanowień umowy ,
w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
a Wykonawca wyrazi na nie zgodę. Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy
zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.
15.5 Zastrzega się, za zgodą Wykonawcy zmianę terminów spłat rat kredytu, zmianę
harmonogramu spłat rat kredytu, jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności
w dotrzymaniu określonych w SIWZ terminów spłat. Wszelkie zmiany powinny być
wprowadzone aneksem do umowy.
16. Ogłoszenie wyników przetargu.
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy
i Miasta Stawiszyn, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a także w Biuletynie
Zamówień Publicznych ( BZP). O wynikach przetargu zostaną poinformowani Wykonawcy,
którzy złożyli oferty.
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17. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Nie wymagane.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOM

18. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami).

Załączniki
Nr 1 – Wzór formularza oferty cenowej
Nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4
ustawy
Nr 3 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1
Nr 4 – Wzór informacji dot. grupy kapitałowej
Stawiszyn, dnia 17 listopada 2015 roku.

Zatwierdzam:
Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak
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…………………………………………….

Załącznik nr 1 do SIWZ

( pieczęć wykonawcy)

Gmina i Miasto Stawiszyn
ul. Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przeprowadzanym w trybie przetargu

nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP.,
na:

„Udzielenie kredytu długoterminowego”
nr sprawy PFiZP.271.7.2015

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
Po zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi dotyczącymi wykonania powyższego zamówienia
oferuje wykonanie usługi według następujących warunków:
a) oprocentowanie kredytu………………………………………………
b) wysokość jednorazowej prowizji ………………………...................... PLN
(słownie………………………………………………………………………………
……………………………………….......................................................)
Oprocentowanie kredytu i marża banku
wynosi………………………………………………………………………….....................
Koszt uzyskania kredytu wyliczony na dzień 25 listopada 2015 roku
wynosi…………………………………………………………………………...........................PLN
(odsetki +jednorazowa prowizja).
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Termin realizacji zamówienia: postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu
podpisania umowy.
Liczba placówek naszego banku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn : ……………..
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………..……………………………………………..
…………………………………………………..……………………………………………..
(podać adres)

W imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.):


zapoznałem się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego zawartymi w SIWZ
i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,



wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia składam ze
świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania
korzyści majątkowych,



w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia stosownej umowy
z uwzględnieniem istotnych dla stron postanowień zawartych w SIWZ, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,



zdobyłem wszelkie informacje, które były konieczne dla przygotowania oferty oraz, że wyceniłem
wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.



Oświadczam, że zamierzam / nie zamierzam* powierzyć podwykonawcom następujące części
zamówienia: …………………………………………………………………………..
*(niepotrzebne skreślić)

Załączniki:
1……………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………..
4………………………………………………………………………………………….
Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ………. ponumerowanych stron.

.......................................
/miejscowość/

...............................
/data/

........................................
/podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy /
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego nr sprawy PFiZP.271.7.2015

Oświadczenie
o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. , poz. 907, z późn. zm.).
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, na „Udzielenie kredytu długoterminowego”
ja ...................................................................................................................................................
reprezentując firmę ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
oświadczam, iż spełniam warunki określone przepisami art. 22 ust.1 ustawy PZP , a mianowicie:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie
3.

dysponuję odpowiednim na potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.......................................
/miejscowość/

...............................
/data/

........................................
/podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy /
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego nr sprawy PFiZP.271.7.2015

OŚWIADCZENIE

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. , poz. 907, z późn. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego”
oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn.
zm.).

.......................................
/miejscowość/

...............................
/data/

........................................
/podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy /
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego nr sprawy PFiZP.271.7.2015
INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
na podstawie art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907)

oświadczam, że nie należę / należę* do grupy kapitałowej.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres

1
2
….
* niepotrzebne skreślić
**wypełnić w przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej

.......................................
/miejscowość/

...............................
/data/

........................................
/podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy /
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