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GBO.271.23.2014 
 
Zamawiający: Urząd Gminy w Przyłęku 

Przyłęk 30 
26-704 Przyłęk 
tel. /0-48/ 677 30 16 fax. /0-48/ 677 30 01,  
adres strony internetowej: www.przylek.pl 
NIP: 811-12-74-443 
REGON: 000537533 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 
 

Przedmiot zamówienia: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 

3.100.000,00  zł na pokrycie planowanego  deficytu budżetu gminy na rok 

2014 i  spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

  
(Wspólny Słownik Zamówień: CPV 66130000-0 – usługi udzielania kredytu) 

 
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) 
 
 
 
 
Przyłęk dnia 06.08.2014 r. 

Zatwierdził: 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: 
 
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.100.000,00  zł na 
pokrycie planowanego  deficytu budżetu gminy na rok 2014 i  spłatę wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
 

§ 1.  
Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk 
strona internetowa: www.przylek.pl 
e-mail: przylek@przylek.pl 
Godziny w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: od poniedziałku do piątku w 
godz. 8:00 - 14:00 

 
§ 2. 

 Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39- 
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907 z poźn. zm.). 

 
§ 3.  

Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu 

złotówkowego w wysokości 3 100 000 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych) na 
pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy  na rok 2014 i spłatę wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

2. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w transzach w zależności od 

potrzeb zamawiającego. Uruchomienie transz kredytu następować będzie na podstawie 
dyspozycji zamawiającego w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez 
zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. 

4. Maksymalny termin wykorzystania środków z kredytu – 31.12.2014 r. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez 

dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od 
planowanej, nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie 
powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do zamawiającego. 
6. Spłata kapitału następować będzie w ratach kwartalnych ( w ostatnim dniu każdego 

kwartału – zaczynając od 31.03.2015 r., a kończąc 31.12.2025 r.). W roku 2015 - 4 
raty kapitałowe w wysokości 50.000,00 zł. każda. W latach następnych – raty 
kapitałowe w wysokości 72.500,00 zł. każda.  W przypadku niewykorzystania pełnej 
kwoty kredytu raty kapitałowe będą spłacane na w/w warunkach, poza wysokością rat 
kapitałowych, które zostaną wyliczone poprzez podzielenie kwoty faktycznie 
zaciągniętego kredytu na 44 równe raty kapitałowe. 
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7. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego 
miesiąca) bezpośrednio po uruchomieniu kredytu. Spłata odsetek odbywać się będzie 
tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o 
wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. 

8. Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszanej przez NBP dla 
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o marżę 
banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie 
trwania umowy kredytowej. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, zarówno częściowej 
jak i całkowitej. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za 
okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne opłaty z tego tytułu. 

10. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu 
11.  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklarację wekslową. 
12. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nie późnej niż w ciągu 5 dni od dnia 

zawarcia umowy. 
13. Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i 

obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ. 
14. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada w sobotę, niedzielę, święto lub 

inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w 
pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.  

 
§ 4. 

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania ofert 
częściowych. 
 

§ 5.  
Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający 

przewiduje udzielenie takich zamówień. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 
 

§ 6.  
Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

 
§ 6A.  

Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniej ofert z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 
 

§ 7. 
Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2025 r.  
2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy i udzielenie zamówienia w terminie związania 

ofertą.  
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§ 8. 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności:  

a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego na utworzenie banku. W przypadku banku, który rozpoczął działalność 
przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo bankowe i nie posiada zezwolenia na 
utworzenie banku Wykonawca składa oświadczenie, że nie ma obowiązku 
posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z art. 177 ust. 
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1376 z 
późn. zm.). 

 
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 

dokumenty złożone przez wykonawcę wyszczególnione w  § 9 SIWZ metodą"zero – 
jedynkową".  Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy 
może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 
dokumentów bądź oświadczeń lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. 
zmianami). 

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

§ 9.  
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków. 
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) oraz § 1 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231), Zamawiający wymaga 
załączenia do oferty następujących dokumentów: 

1. Załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) – wzór oświadczenia 
stanowi załącznik do SIWZ. 

2. Załącznik nr 2 – zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego na utworzenie banku. W przypadku banku, który rozpoczął działalność 
przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo bankowe i nie posiada zezwolenia na 
utworzenie banku Wykonawca składa oświadczenie, że nie ma obowiązku posiadania 
zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1376 z późn. zm.). W 
oświadczeniu należy podać datę rozpoczęcia działalności.  

3. Uwaga! Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
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oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

§ 9A. 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. 
zmianami). 

1. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia 
stanowi załącznik do SIWZ. 

2. Załącznik nr 4 – aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z 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 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

3. Załącznik nr 5 –  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

4. Załącznik nr 6 – aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Załącznik nr 7 – Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o 
tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

 
6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 
1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 - 4 składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. 
6.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 
także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
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gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - 
wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt.6.1) 

 
 

§ 10 
Informacja dla  wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć 
do oferty: 

1. Załącznik nr 8 (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia np. konsorcjum) – Pełnomocnictwo. 
Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty. 

 
 

§ 11. 
 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W 

toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 
Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu. Z zastrzeżeniem pkt 2, 
przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji, za pomocą faksu uważa 
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i 
została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.  

2. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek 
wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia  
udzielone w trybie art. 90 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ,wyjaśnienia 
wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej dla swej 
skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego 
zostać dostarczone: 
a) w formie pisemnej, lub 
b) drogą faksową oraz dostarczone w formie pisemnej najpóźniej następnego dnia 

roboczego (dni pracy UG w Przyłęku) po upływie wyznaczonego terminu.  
3. Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz 

informacje, faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
Mirosława Witczak - Skarbnik Gminy Przyłęk. nr, tel. (48)677 3016, fax (48) 677 3001.  
Tomasz Olczyk - podinspektor, pok. nr 11, tel.(48)677 3016, fax (48)677 3001. 
 

§ 12. 
Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 

 
§ 13. 

Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 
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1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
 

§ 14. 
Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami 
zawartymi  w niniejszej SIWZ. 

2. Ofertę należy sporządzić oraz złożyć z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
4. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty wraz z kalkulacją ceny i 

harmonogramem spłaty kredytu (wzór formularza załączony do SIWZ) oraz 
następujące dokumenty: 

- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w §9, §9A, §10 SIWZ 
5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
7. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie do 

podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do oferty 
powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli wykonawca składa 
ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, 
wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego. Nie złożenie 
pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie. 
Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne 
pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie 
pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zostaną 
przyjęte zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich w/w wykonawców.  

 

10. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie 
wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych (dot. 
załączników wymienionych w § 9A SIWZ) 

11. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
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zamawiającego lub w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień 
publicznych - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione 
osoby. Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do oferty (np. pełnomocnictwo) 
wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty przedkłada w formie oryginału.  

12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w § 9 pkt 3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub te podmioty. 

13. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), wykonawca ma prawo zastrzec, 
że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

14. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa powinny być załączone jako odrębna 
część do oferty, nie złączona z nią w sposób trwały, a ponadto oznaczone klauzulą: „Nie 
udostępniać – informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”;    

165 Opakowanie oferty 
Oferta powinna się znajdować w dwóch nieprzejrzystych opakowaniach: wewnętrzne 
musi zawierać adres Wykonawcy (konieczny do ewentualnego odesłania oferty bez jej 
otwierania), zewnętrzne natomiast adres Zamawiającego, oraz tytuł: „Oferta na 
zaciągnięcie kredytu  długoterminowego w wysokości 3.100.000,00 zł. na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych 
pożyczek i kredytów.  Nie otwierać przed 19.08.2014 r., godz. 10:15.”. 

 
 

§ 15. 
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Termin składania ofert -  19.08.2014 r., godz. 10:00.  
Oferty złożone po w/w terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

2. Miejscem składania ofert jest: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, 
pok. nr 4 (sekretariat). 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, 
pok. nr 5, 19.08.2014 r. o godz. 10:15 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom  
    informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  
5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po  

   otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba 
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także inne informacje, np: termin 
wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 

6. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do  
  Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia 

ofert. 
7. Badanie i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części 

niejawnej postępowania przetargowego. 
8. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert. 
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9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z 
przepisem art. 87 ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. 

  
 

§ 16 
Sposób obliczania ceny ofertowej. 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny na podstawie 

kalkulacji ceny i harmonogramu spłaty.  
2. Cenę oferty stanowi suma odsetek za okres kredytowania naliczona w oparciu o stawkę 

WIBOR – 1 miesięczny i stałą marżę banku.  
W proponowanej marży bank powinien ująć wszystkie koszty związane z udzieleniem 
kredytu. Wykonawca przez cały okres trwania umowy nie będzie naliczał dodatkowych opłat 
– nie dopuszcza się w ofercie dodatkowych elementów kosztowych.  

3. Dla celów złożenia oferty należy przyjąć: 
 -termin uruchomienia kredytu w dniu 01.09.2014 r. 
 - WIBOR 1 – miesięczny z dnia 31.07.2014 r. wynosi 2,60% 
 - spłata rat kapitałowych  zgodnie z  § 3 pkt.6 SIWZ 
 -  spłata odsetek w ratach miesięcznych ( w ostatnim dniu  każdego miesiąca) niezależnie od 

przypadających sobót, niedziel, świąt i innych dni ustawowo  wolnych od pracy. 
 - do obliczenia ceny udzielenia kredytu Wykonawcy powinni przyjąć, że rok 

 obrachunkowy ma 365 dni, a odsetki należy wyliczyć uwzględniając rzeczywistą ilość 
dni w danym miesiącu. 

4. Cenę oferty należy podać w PLN (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku). 

§ 17. 

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a wykonawcą. 

 

Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 
polskich (PLN). 

 

 
§ 18. 

Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni przestawione wymagania oraz 
którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryterium 
oceny ofert.  

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty faksem lub 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, nie 
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
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-  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację 
przyznaną ofertom. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający 
niezwłocznie zamieści również na stronie internetowej, na której udostępniona jest 
SIWZ. 

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 

- terminie po upływie, którego może być zawarta umowa. 
 

 

§ 19. 

Kryteria oceny ofert. 

1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: 
cena – 100% (max. 100 pkt.) 

2. Sposób oceniania ofert: 
w kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak 

najniższy wskaźnik (cena) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:  
(n : w) x 100 pkt = liczba punktów otrzymanych w kryterium cena, gdzie: 
n – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych  
w – cena poszczególnych ofert. 

 
§ 20. 

 
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
1) Wykonawca  może zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszej 
specyfikacji    istotnych    warunków    zamówienia.    Zamawiający    udzieli    wyjaśnień 
niezwłocznie   wszystkim   wykonawcom,    którym    przekazał   specyfikację   istotnych 
warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z 
zastrzeżeniem pkt.2). 
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (§ 15 niniejszej specyfikacji) 
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt.  2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.przylek.pl. 
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane   do   zamawiającego  zapytania   w   sprawach   wymagających   zachowania 
pisemności postępowania. 
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
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 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej  www.bip.przylek.pl. 
 
3)Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również  pytania  Wykonawców wraz  z  wyjaśnieniami  stają się  integralną częścią 
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  i  będą wiążące  przy składaniu ofert. 
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 
będą podlegały nowemu terminowi. 
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji  nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający zamieści w  Biuletynie Zamówień  Publicznych  „ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia   zamieszczonego    w   Biuletynie   Zamówień   Publicznych",    przedłużając 
jednocześnie termin  składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień  Publicznych „ogłoszenia o 
zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający 
zamieści informację o zmianach  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
www.bip.przylek.pl. 

 
 

§ 21. 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środki   ochrony   prawnej   (Odwołanie,   Skarga   do   Sądu)   w  niniejszym   postępowaniu 
przysługują wykonawcom,  a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 
uzyskaniu  niniejszego zamówienia  lub  poniosły  lub  mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony   prawnej   przysługują   również   organizacjom   wpisanym   na   listę  organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 
  
1) niezgodnej   z   przepisami   ustawy   czynności   podjętej   przez   zamawiającego   w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
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na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w 
terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. 
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy 
czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem 

2) 10  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności zamawiającego  stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

 
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia,  wnosi  się w terminie  5 dni  od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia  w   Biuletynie  Zamówień   Publicznych   lub  specyfikacji   istotnych  
warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.przylek.pl. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia. 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
 
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 

albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.   Przesłanie   kopii   odwołania   może   nastąpić   pisemnie,   faksem   lub   drogą 
elektroniczną. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 
powyżej,   stanowi   jedną   z   przesłanek   odrzucenia   odwołania   przez   Krajową   Izbę 
Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin 
składania 
ofert. 

14. W przypadku wniesienia  odwołania  po  upływie terminu  składania  ofert bieg  
terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

15. Kopię odwołania Zamawiający: 
 

1) przekaże  niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, 
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2) zamieści również na stronie internetowej - www.bip.przylek.pl, jeżeli odwołanie 
dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 

 
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

17. Przystąpienie  do   postępowania  odwoławczego  doręcza  się  Prezesowi   Krajowej   
Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. 

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie 
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

19. Na   orzeczenie  Krajowej   Izby  Odwoławczej  stronom   oraz   uczestnikom   
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 
Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 
§ 22. 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 
1. Bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę kredytu w terminie 

nie później niż 5 dni od dnia podpisania umowy. 
2. Za czynności związane z obsługą kredytu Bank pobiera opłaty w wysokości zgodnej  

ze złożoną ofertą. 
3. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu oraz spłaty odsetek  

od rzeczywistego zadłużenia do dnia wcześniejszej spłaty kredytu. W razie dokonania 
wcześniejszej spłaty kredytu przez Kredytobiorcę, Bank nie ma prawa naliczania  
i obciążania kredytobiorcy jakimikolwiek dodatkowymi opłatami z tego tytułu. 

4. Kwota wykorzystanego kredytu oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej 
WIBOR 1M  + marża,  przy czym marża ta wynosi .........%. 

5. Marża Banku, o której mowa w pkt. 4 jest stała w całym okresie obowiązywania umowy 
kredytowej i nie może podlegać zmianie.  

6. Kredytobiorca ma prawo spłaty więcej niż jednej raty kapitałowej bez odrębnych 
kosztów. 

7. Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu transzy kredytu na rachunek Kredytobiorcy, po 
upływie 2 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty, Bank zapłaci Kredytobiorcy odsetki 
za opóźnienie w wysokości  0,1 % wartości kredytu. 

 

§ 23. 
Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
§ 24. 

Ogłoszenie wyników przetargu. 
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Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 
publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej 
www.bip.przylek.pl 
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej. 

 
§ 25. 

 
Do oceny zdolności kredytowej Zamawiający załącza do SIWZ następujące dokumenty: 
 
 

1. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii o 
przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku w 
sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 
2013. 

2. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za rok 2013. 

3. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii o 
możliwości spłaty kredytu przez Gminę Przyłęk 

4. Uchwała Rady Gminy w Przyłęku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżetowym 2014. 

5. Uchwała Rady Gminy w Przyłęku w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011 – 2016. 

6. Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki 
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 
2013 roku. 

7. Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki 
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 
2014 roku. 

8. Rb – N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych 
aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 
roku. 

9. RB – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 
grudnia 2013 roku. 

10. RB – N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych 
aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku. 

11. Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2014 
roku. 
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.................................................                                                                      
                     /nazwa oferenta/ 
................................................ 
................................................ 
                      /dokładny adres/ 
................................................. 
                       /telefon, fax/ 
 

OFERTA WYKONAWCY 
 
 
 

Do Urzędu Gminy w Przyłęku 
Przyłęk 30  
26-704 Przyłęk   

 
 
Nazwa Wykonawcy 
.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

z siedzibą w 

.................................................................................................................................................................... 

Niniejszym zgłaszamy przystąpienie do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:  
 
zaciągnięcie kredytu  długoterminowego w wysokości 3.100.000,00 zł. na 
pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2014 i spłatę 
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
 
Składamy następującą ofertę:  
 
Cena ofertowa (w zł  )= Koszt odsetek (WIBOR 1 M + marża banku)…………………………PLN1 

słownie złotych:……………………………………………....................................................... 

w tym:  

Mar ża w wysokości ..........% (słownie: ……………......................................………......…). 

Oferowana marża będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy kredytowej. 

WIBOR 1M na dzień 31.07.2014r. w wysokości 2,60% 
 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
3. Oświadczamy, że podane oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 1M miesięczny plus 

podana marża banku obejmuje wszystkie koszty umożliwiające prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia i jest jedynym obciążeniem przedmiotu zamówienia. 

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ. 
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5. Oświadczamy, że ofertę składamy w imieniu własnym /jako konsorcjum następujących firm*  

………………………………………………………………………………………………. 
6. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:  
a. siłami własnymi *  
b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:  

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………  

………………………….………………………………………………………………… * 

 
 
Integralną częścią niniejszej oferty jest kalkulacja ceny i harmonogram spłat kredytu. 
 
 
 
 
 
 
.............................................    .......................................................................... 

        Data                                                                                                           Podpis i pieczątka osób(-y) 
                                                                                              wskazanych w dokumencie upoważniającym 

                                                                                                                                 do występowania w obrocie prawnym 
                                                                                  lub posiadające pełnomocnictwo 
* niepotrzebne skreślić  
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............................................................... 
       /nazwa i adres Wykonawcy/ 
 

 
KALKULACJA CENY I HARMONOGRAM SPŁATY KREDYTU 
 
 

1. OPROCENTOWANIE:  
WIBOR 1M na dzień 31.07.2014 r. – 2,60% + marża banku ...........% = ............% 

 
 
2. HARMONOGRAM SPŁAT  
 

Data  (miesiąc, 
rok) 

Spłata odsetek 
(WIBOR 1 M+ 
marża banku) 

Spłata kapitału Spłata razem Saldo po spłacie 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Razem:     

 
 
RAZEM KOSZT KREDYTU = koszt odsetek (kol. 2) ............................ zł  

 
 
 
 
.............................................  ....................................................................................... 

Data                                                    Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie 
        upoważniającym do występowania w obrocie 
         prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
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Wzór załącznika nr 1 do oferty                             
                                                                                                   

 
 
......................................................... 
             /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/ 

 
 
 

................................................................................................................................ 
/Wykonawca(y) - nazwa firmy/ 

 
................................................................................................................................ 

/siedziba/ 
 

 

Oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu 
na podstawie art. 44, zgodnie z  art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) 
 
  

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
o nazwie: „ zaciągnięcie kredytu  długoterminowego w wysokości 3.100.000,00 na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych  pożyczek 
i kredytów” ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w 
pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich 
dokumentach rejestrowych, oświadczam, że wykonawca spełnia warunki 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. 

 
 
 
 
......................................                ........................................................................................ 
  /miejscowość, data/                                    /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do oferty                                                          
                                                                                                   

 
 
......................................................... 
             /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/ 

 
 
 

................................................................................................................................ 
/Wykonawca(y) - nazwa firmy/ 

 
................................................................................................................................ 

/siedziba/ 
 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2013 r., poz. 759 z późn. zmianami) 
 
  

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
o nazwie: „zaciągnięcie kredytu  długoterminowego w wysokości 3.100.000,00 zł. na 
pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2014 i  spłatę wcześniej zaciągniętych  
pożyczek i kredytów”. 
ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci 
nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach 
rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z 
powodu  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

 
 
 
.................................................... ............................................................................... 

  /miejscowość, data/                                             /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela                             
wykonawcy(ców)/            
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                                                                                           załącznik nr 7 do oferty 
 
 
 
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zaciągnięcie 
kredytu  długoterminowego w wysokości 3.100.000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu 
budżetu gminy na rok 2014 i  spłatę wcześniej zaciągniętych  pożyczek i kredytów . 
 
 
Lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkuren cji i konsumentów albo 
informacji o tym, że nie nale ży do grupy kapitałowej 
 
 
Nazwa Wykonawcy*: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................ 
 
Adres Wykonawcy*: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................ 
 
Oświadczamy, że Wykonawcę/ów, którego/ch reprezentujemy nie nale ży do grupy 
kapitałowej / nale ży do grupy kapitałowej *, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów. 
 
 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**: 
 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................ 
 
 
 
 
.................................................................................................................. 
imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
* niepotrzebne skre ślić 
** niewypełnienie powy ższej listy skutkowało b ędzie przyj ęciem o świadczenia o braku przynale żności do grupy  

 
 


