Oznaczenie sprawy: IZP.271.1.10.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Rozprza
1. Zamawiający:
Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

l.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3. Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3. zamówienie(a) wykonam w terminie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2030 r.
4. oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” tj.:
1. oferowana stopa odsetek w procentach = ………………….. % z tego:
a) WIBOR 1M na dzień 31.07.2015 r. = …………………….%
b) marża banku = ……………………. %
2. wysokość prowizji od udzielonego kredytu = …………………%
Oferowana cena kredytu (koszt kredytu): ………………………………………………… zł
słownie ……………………………………………………………………. w tym:
1) odsetki od kredytu wynoszą: …………………………………..zł
2) prowizja od udzielonego kredytu wynosi: …………………….zł
5. niniejsza oferta jest ważna przez okres 60 dni od terminu składania ofert,
6. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do
zawartej umowy,
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7. oświadczamy, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z uruchomienia drugiej transzy
kredytu bądź do uruchomienia jej w części z tego tytułu nie będziemy pobierać żądnych
opłat,
8. oświadczamy, iż nie będziemy pobierać odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed
terminem,
9. w

przypadku

uznania

mojej

(naszej)

oferty

za

najkorzystniejszą

umowę

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez
zamawiającego,
10. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]1,
11. nie uczestniczę(ymy), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej
w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
12. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) wskazane poniżej informacje
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

l.p.

od

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
do

1
13. następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom 2:
Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy

l.p.
1

............................, dn. ...........................
....................................................................
pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy
(*) – niepotrzebne skreślić

1
2

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Rozprza

1. Zamawiający:
Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że:
Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że przystępując do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) spełniam(y) warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3)
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................, dn. ...........................
....................................................................
pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Rozprza
1. Zamawiający:
Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że:
Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że przystępując do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

............................, dn. ...........................
....................................................................
pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ

INFORMACJA
O NALEŻENIU/NIENALEŻENIU
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Rozprza
Zamawiający:
Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczenie
Zgodnie z art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informujemy, że:
 nie należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli dotyczy).
 należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli dotyczy).
W związku z powyższym składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów:
1. …………………………………………………………………………………….…..
2. ………………………………………………………………………………………...

............................, dn. ...........................
......................................................................
pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy
* Należy zaznaczyć właściwe

