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Druk ofertowy

Część V SIWZ – Wzory formularzy

Spis formularzy
1

Oferta

2

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

3

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania w wyniku przesłanek,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 i 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w postępowanie
o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości
do 12 500 000 złotych
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Druk ofertowy

(miejscowość, data)

Oferta
Nawiązując do ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na zadanie pn. „Udzielenie
długoterminowego kredytu w wysokości do 12 500 000 złotych”, (nr ref. ZP.271.1.9.2020) składam poniższą ofertę
wraz z wymaganymi dokumentami.
1)

Dane Wykonawcy/Wykonawcy, reprezentującego występujących wspólnie Wykonawców (*)
Nazwa Banku
Adres
Województwo
Adres korespondencyjny

Imię, nazwisko i funkcja osoby
(osób) reprezentującej
Wykonawcę, która przystąpi
do podpisania umowy:
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Numer telefonu
REGON
NIP
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą

Tak
Nie

Uwaga!
Zgodnie z art. 2 załącznika I do rozporządzenia 364/2004: „Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub cał kowity bilans roczny nie
przekracza 43 milionów EUR.

(*) – proszę niepotrzebne skreślić

Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Strona

Znak sprawy ZP.271.1.9.2020

2)

Druk ofertowy

Wyrażoną w procentach jednorazowa prowizja od zadysponowanego kredytu:
Jednorazowa prowizja od zadysponowanej transzy
%
Słownie:

3)

Wyrażoną w procentach wysokość marży banku (niezmienna w czasie obowiązywania
umowy):
Marża banku
%
Słownie:

4) Adres skrzynki ePUAP
Adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem:

5) Oferowany czas realizacji zadania.
Oświadczam, że przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z terminami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

6) Oświadczenie
Oświadczam, że jestem związany ofertą w terminie 60 dni (do 12 grudnia 2020 roku).

7) Oświadczenie RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8) Do oferty załączono następujące dokumenty:
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie
oryginał dokumentu ustanawiającego upoważnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania wykonawcy
oryginał dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu występujących wspólnie wykonawców
albo do reprezentowania i zawarcia umowy

oraz następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa
i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania:
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

oraz dodatkowo:
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Wykonawca:

Miejscowość, data
(pełna nazwa/firma i adres)

reprezentowany przez:

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie
My niżej podpisani, występujący wspólnie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn:
”Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 12 500 000 złotych” ustanawiamy :

Firma i adres Wykonawcy reprezentującego występujących wspólnie Wykonawców

jako pełnomocnika (Partnera Wiodącego) do reprezentowania Nas w postępowaniu/reprezentowania Nas
w postępowaniu i do podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia (*)
Jednocześnie oświadczamy, że zgodnie z przepisem art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych ponosimy
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
1

2

3

Lp.
(*) niepotrzebne proszę skreślić
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Nazwa zamówienia:

„Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 12 500 000 złotych”

Wykonawca:

Miejscowość, data
(pełna nazwa/firma i adres)

reprezentowany przez:

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania w
wyniku przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 i 22 ustawy Prawo
zamówień publicznych
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie długoterminowego
kredytu w wysokości do 12 500 000 złotych”, oświadczam, że:
1) został/nie został(*) wydany wobec Wykonawcy, którego reprezentuję, prawomocny wyrok sądu lub
ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(sygnaturę wyroku/nr decyzji administracyjnej, datę wydania, czego dotyczy oraz na jaki okres
wydano orzeczenie)
a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji:
przedkładam dokumenty potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami bądź zawarte wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności;
2)

orzeczono/nie orzeczono(*) wobec Wykonawcy, którego
zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne.

(miejscowość, data)
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Nazwa zamówienia:

Oświadczenie

„Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 12 500 000 złotych”

Wykonawca:

Miejscowość, data
(pełna nazwa/firma i adres)

reprezentowany przez:

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Udzielenie
długoterminowego kredytu w wysokości do 12 500 000 złotych”
Na podstawie art. 24 ust. 11, w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, niniejszym oświadczam, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, że
nie należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP

przynależę (-my) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP, do której
należą również następujący wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty:
(należy wskazać co najmniej nazwę i adres siedziby wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)
1
2
3
W załączeniu dowody, że powiazania z wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji
w postepowaniu o przedmiotowe zamówienie

(miejscowość, data)
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