Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………………………………..
…………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
………………………………………….
Telefon/Fax
Gmina Modliborzyce
ul. Piłsudskiego 63
23-310 Modliborzyce

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Udzielenie
kredytu długoterminowego dla Gminy Modliborzyce”, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę:
1. Cena ofertowa: ...……………………………………………………. zł
(słownie: …...……………..…………………………………………………………złotych)
Do wyliczenia ceny zastosowaliśmy następujące wskaźniki:
- stała marża banku .……….%
- WIBOR 3M przyjęty do obliczenia ceny oferty z dnia 10.11.2014r. - 2,03 %
2. Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego ustalamy w wysokości: ……..%
w stosunku rocznym
3. Oświadczamy, że:
1) akceptujemy realizację zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku,
2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia,
4) akceptujemy istotne postanowienia umowy określone przez Zamawiającego,
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
6) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części
zamówienia:
a)
………………………………………..
b)
………………………………………..

c)
………………………………………..
7) powołujemy się na zasoby podwykonawcy/ów ………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(nazwy/firmy podwykonawców)

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oferta została złożona na …………………….. kolejno ponumerowanych stronach.
6. Do oferty dołączono następujące dokumenty i oświadczenia:
1)

……………………………………………………………

2)

……………………………………………………………

3)

……………………………………………………………

4)

…………………………………………………………….

5)

…………………………………………………………….

6)

……………………………………………………………..

7)

……………………………………………………………..

8)

……………….………………………………………….…

9)

……………………………………………………………..

10)

….………………………………………………………….

..............................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

r.

………....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie 1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Udzielenie kredytu długoterminowego
dla Gminy Modliborzyce”, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907
z późn. zm.) spełniamy warunki dotyczące:
1.

2.
3.
4.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................., dn. _ _ - _ _ - _ _ _ _ r.

1

..….........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca/wyko
Pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie 2

Oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Modliborzyce” w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

........................., dn. _ _ - _ _ - _ _ _ _ r.

2

……........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument
podpisuje każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym

załącznik nr 4 do SIWZ
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Udzielenie kredytu długoterminowego
dla Gminy Modliborzyce”, na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
informuję/my, że Wykonawca …………………………………3 do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej4
1) …..……………………………………………………………………………………….
.
2) …………………………………………………………………………………………...
3) …………………………………………………………………………………………...
4) …………………………………………………………………………………………...
5) …………………………………………………………………………………………...
(…)

....................................dn. _ _-_ _-_ _ _ _r.

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

Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

3
4

Należy wpisać odpowiednio „należy” albo „nie należy”
Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca w informacji napisze, że należy do grupy kapitałowej.

