
 

 
Załącznik Nr 1  do SIWZ 

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

           (miejscowość i data)                     

 

…...........................................                                                   

    (nazwa i adres Wykonawcy)             

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2014 w wysokości 1.000.000,00 PLN na 
sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów” zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania  składamy niniejszą ofertę. 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia na poniższych warunkach: 

 
Całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu: 

..................................................................................................................................................................................zł   

(słownie:.....................................................................................................................................................................) 

WIBOR 1M – z dnia 17.01.2014r. w wysokości  2,61 %       

Marża banku -   ……....……%   w stosunku rocznym. 

 
2. Oświadczamy, że w w/w cenie, został ujęty pełny zakres usług wynikający z opisu przedmiotu zamówienia 

oraz wszystkie dodatkowe elementy cenotwórcze, wynikające z charakteru przedmiotu zamówienia. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi  (specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia), akceptujemy warunki i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia  umowy zgodnej z 
wzorem  załączonym do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
6. Składamy niniejszą ofertę przetargową w imieniu własnym/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia*. 
7. Oświadczamy , że należymy / nie należymy*  do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z późn zmianami). 
8. Oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia. 
9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte 
są w następujących dokumentach: 

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

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

................................................................................. 
 
Ofertę składamy na ...................... kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
( podpis i pieczęć imienna osoby /osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 



 
Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
 
…………………………………. 
           (pieczęć wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE   O  SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  OKREŚLONYCH 
W ART.22 ust.1   

 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759  z  późn. zm.) 
 
 
 

Ja/My niżej podpisany/i przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

„Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2014 w wysokości 1.000.000,00 PLN na 
sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów” 

 
Działając w  imieniu: 
 
...........................................................................................................................……………….................................. 

 
.............................................................................................………………................................................................ 

(nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
 
 

Oświadczam/y, że stosownie do zapisów art. 22, ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych spełniam/y 
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 i data                                                                                                                /podpis osoby/osób uprawnionych do  
                                                                                                                                                         reprezentowania Wykonawcy/ 



 
Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 
 
…………………………………. 
           (pieczęć wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW  DO WYKLUCZENIA  Z POST ĘPOWANIA NA 
PODSTAWIE ART. 24 ust 1 USTAWY  

 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.) 
 
 

Ja/My niżej podpisany/i  przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na:  
 

„Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2014 w wysokości 1.000.000,00 PLN na 
sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów” 

 
Działając w  imieniu: 
 
.............................................................................................……………………………………................................ 
 
.............................................................................................………………................................................................ 

(nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
 
niniejszym oświadczam/y, że na dzień składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie zaistniała żadna z 
przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.), uzasadniająca wykluczenie nas jako Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
 
 
 
 
 
  ..............................                                                                                       .............................................................. 
    miejscowość i data                                                                                                                       /podpis osoby/osób uprawnionych do  
                                                                                                                                                                 reprezentowania Wykonawcy/ 
 
 



 
Załącznik Nr 4 do SIWZ 

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

        (nazwa i adres podmiotu  
       oddającego do dyspozycji)  
 
…………………………………… 
              telefon /fax 

OŚWIADCZENIE 

o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 
Dotyczy zadania pn.: 

 
„Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2014 w wysokości 1.000.000,00 PLN na 

sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów” 
 

zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 
poz. 759 z późn. zm) 
 
Ja(my), niżej podpisany(i), reprezentując Podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony 
na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego Podmiotu 
oświadczam(y), że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy  
 
 
..................................................................................…………………………………………….………………….. 
                                                                 (dane Wykonawcy składającego ofertę) 
  
przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia na powyższe zadanie zobowiązuję(my) się w imieniu 
Podmiotu, który reprezentuję(my) do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
 
............................................................................................................................................................………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
                                                                (wymienić rodzaj udostępnionych zasobów) 
 
 do realizacji  następującego zakresu i sposobu wykonania 
 
………………………………………………………………………………………………………...…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

( wymienić zakres i sposób wykonania) 
 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 
   
 
 ..................................                                                    ............................................................................................. 
   miejscowość i data                                                                                                   /podpis osoby, osób uprawnionych do  
                                                                                                                                            reprezentowania Podmiotu/ 
 
 



  
 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

 
LISTA PODMIOTÓW NALE ŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALE ŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

 
zgodnie z art. 26 ust. 2d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Nazwa i adres wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
 

„Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2014 w wysokości 1.000.000,00 PLN na 
sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów” 

 
1. Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (rozumieniu art. 24 ust.2 

pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy): 
 
Lp. Nazwa Podmiotu 

 
Adres 

1.   
2.   
3.   

 
 
 
……………………., dn………………….                      ………………………………….……………………….. 
                                                                                             (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
 
 
 
 
2. Informuję(jemy), że nie należę(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  
 
 
 
…………………., dn. ………………….                      ………………………………….……………………….. 
                                                                                             (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
Uwaga! Należy wypełnić odpowiednio  pkt 1)  albo pkt 2) 
 


