SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(w dalszej części zwana SIWZ)

z dnia 07.12.2012 r. na:
Nazwa : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego wysokości

900.000,-zł. przeznaczonego na finansowanie wydatków "
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Sobótka
ul. Rynek 1
55-050 Sobótka
strona internetowa: www.sobotka.pl
Tel. (71) 31-62-043 do 045 Fax. (71) 31-62-123
REGON : 931935112 NIP : 896-10-00-784
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 i nr 161 poz. 1078 i nr 161
poz. 1078 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu
nieograniczonego.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Udzielenie
i obsługa kredytu długoterminowego wysokości 900.000,-zł.przeznaczonego
na finansowanie wydatków”
3.1 Rodzaj zamówienia publicznego: usługa.
3.2 Określenie przedmiotu zamówienia:
•. kredyt długoterminowy,
•: kwota kredytu: 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych),
* okres kredytowania: od 29 grudnia.2011r. – do 30 października 2012r..,
* spłata kapitału w okresach miesięcznych od 29 lutego 2012,
* spłata odsetek w okresie spłaty kredytu w okresach miesięcznych
*

zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco,

*kredyt będzie udostępniony jednorazowo 29.12.2011 roku :
3.3.

Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej, Zamawiający do specyfikacji
dołącza następujące dokumenty:
•• sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2010 rok oraz za okres I-IX.2011r
•• prognozę sytuacji finansowej gminy do końca okresu kredytowania
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji zamówienia: od dnia 29 grudnia 2011 r. do 30 października 2012 r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

SPOSOBU

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 Ustawy,
5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
5.3 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności kredytowej, określone na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr
72 poz. 665 z późn. zm)

6. WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
JAKIE
MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
I. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy, do oferty naleŜy załączyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy wg załącznika 3 do SIWZ (oryginał);
II. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy naleŜy złoŜyć następujące
dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŜnioną, z zachowaniem sposobu
reprezentacji:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy, wg wzoru na
załączniku nr 4 do SIWZ (Oryginał);
2) - aktualny odpis z właściwego rejestru, świadczący o tym Ŝe oferenci posiadają
uprawnienia do wykonywania określonej działalności kredytowej określone na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 roku
Nr 72 poz. 665 z późn. zm),

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawców.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWNIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem.
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3) KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania
dokumentów lub informacji, o których mowa powyŜej, przekazanych faksem.
4) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
zamawiający domniema, iŜ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie
się Wykonawcy z treścią pisma.
5) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, naleŜy kierować na adres:
Gmina Sobótka
ul. Rynek 1
55-050 Sobótka
fax: (71) 31-62-123
6) Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z
wykonawcami są: w sprawach przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej
Eugenia Pawłowska, tel. (71) 335 12 44 w godz. od 9.00 do 14.00,
Agnieszka Jakimów, tel. (71) 335 12 46 w godz. od 9.00 do 14.00.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
Oferenci nie są zobowiązani do wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
ZłoŜona przez wykonawcę oferta musi zawierać:
1. wypełniony i podpisany druk oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,
2. wypełniony i podpisany druk „kalkulacji całkowitego kosztu obsługi kredytu”
stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
3. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk
komputerowy).
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną do
reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze
handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta.
JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazać uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŜone w oryginale
lub kopii poświadczonej przez oferenta za zgodność z oryginałem.
Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być
spięte (zszyte) w sposób zapobiegający moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.
KaŜda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym dolnym rogu
strony.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
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Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana według poniŜszego wzoru:
< NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES, SIEDZIBA >
OFERTA W < TRYB POSTĘPOWANIA >
NA < NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyŜej musi być opisana nazwą i adresem
oferenta.
Ofertę składaną do ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki
kurierskiej naleŜy przygotować w sposób określony powyŜej i przesłać w zewnętrznej
kopercie zaadresowanej w następujący sposób:
<NAZWA, ADRES, SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO>
OFERTA W <TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA>
NA < NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 16.12.2011 GODZ. 10.00
Oferent moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty
pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone
według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej,
jak równieŜ opatrzonej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte
przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty
z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie w:
Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1
w Biurze Obsługi Klienta (parter budynku)
nie później niŜ do dnia 16.12.2011 r. do godziny 10.00.
Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą
odsyłane niezwłocznie bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.12.2011 r. o godzinie 10.30 w siedzibie zamawiającego w
Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka (sala Nr 11, I piętro),.
Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi
protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adres wykonawców, a takŜe
informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia.
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12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1-.Oferent składając ofertę powinien przedłoŜyć koszt obsługi kredytu w podziale na
wszystkie okresy kredytowania .
2.Dla celów porównawczych przyjmuje się stopę oprocentowania WIBOR 3M z dnia
30.11.2011 r..
3. Na koszt obsługi kredytu będzie składało się: oprocentowanie kredytu,
jednorazowa prowizja banku oraz inne opłaty i prowizje
4. Cena usługi /dla porównania ofert/ powinna być wyraŜona w PLN /oferty nie
spełniające tego wymogu zostaną odrzucone / wg następującego Zestawienia
- stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ
Kalkulacja całkowitego kosztu obsługi kredytu
miesiąc

Rata kapitału

Rata odsetek

Prowizja banku

Inne opłaty

Razem koszty usługi

w

w złotych

w złotych

w złotych

w zł. /suma kolumn

złotych

3,4,5/

1

2

3

4

5

6

II-2012
III
IV
V- X-2012
Suma

900.000

Cena brutto powinna być wyraŜona w złotych polskich. W złotych polskich będą równieŜ
prowadzone rozliczenia pomiędzy zamawiającym a oferentem. Całkowita cena brutto
powinna być wyraŜona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
KaŜdy z Oferentów moŜe zaproponować tylko jedną cenę i nie moŜe jej zmienić.
Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
(art. 87 ust. 2 Ustawy).
13. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW SPOSOBU OCENY OFERT.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena brutto– 100%.
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.
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Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
Cn / Cof.b. X 100 = ilość punktów, gdzie:
Cn – najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyŜej kryterium.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŜ przed
upływem terminu związania ofertą, z zastrzeŜeniem art. 94, ust. 1a Ustawy.
JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.
15. NIE PRZEWIDUJE SIĘ WNOSZENIA ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO
WYKONANIA UMOWY
16. ISTOTNE
DLA STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY,
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, aby przedstawił wzór umowy która zostanie zawarta po wyborze oferenta
.
Na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 i nr 161 poz. 1078 z późniejszymi zmianami) zamawiający
zastrzega, Ŝe w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie
umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od zawarcia umowy w terminie 30 dni od chwili
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać
wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
Zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. Zmiany do
umowy moŜe inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.
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18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Wyklucza się moŜliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części
niniejszego zadania.
19. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7
LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEśELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości skorzystania z prawa do udzielania zamówienia
uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 w wysokości do 20% wartości zamówienia
podstawowego.
20. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY
WARIANTOWE, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej przewidującej odmienne
niŜ określony przez niego sposób wykonania zamówienia.
21. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
JEśELI
ZAMAWIAJĄCY
DOPUSZCZA
ZAMAWIAJĄCEGO,
POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości porozumiewania się droga elektroniczną.
22. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE
ROZLICZENIA
MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM
A
WYKONAWCĄ, JEśELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W
WALUTACH OBCYCH.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
23. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEśELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
24. UWAGI OGÓLNE.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Adres strony internetowej zamawiającego : www.sobotka.pl.
Zaleca się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
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ZAŁĄCZNIKI do SIWZ:
1. Formularz oferty,
2. Formularz „kalkulacja całkowitego kosztu obsługi kredytu”
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy,
4. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

.................................
(pieczątka Oferenta)

FORMULARZ OFERTY
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
55-050 SOBÓTKA
Rynek 1
1.Nawiązując do ogłoszenia, po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i po wstępnym zbadaniu zdolności kredytowej gminy, składamy ofertę na
udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego
2. Na potwierdzenie naszej wiarygodności przedkładamy wypełniony
Formularz Oferty wraz z............. ponumerowanymi załącznikami, stwierdzający spełnienie
kryteriów kwalifikacyjnych
3.Oświadczamy, Ŝe wszelkie informacje zawarte w Formularzu Oferty i załącznikach są
prawdziwe i rzetelnie informują o aktualnej sytuacji prawnej i finansowej naszego banku.
4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentacją Przetargową i nie wnosimy do niej
Ŝadnych zastrzeŜeń.
5.Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wskazanym w
SIWZ.
6. Oświadczamy, Ŝe oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym SIWZ
w następujący sposób:
6.1.. kwota kredytu -900.000 zł,
6.2. okres kredytowania — XII-2011 do X.2012
6.3.

kalkulację całkowitego kosztu obsługi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

7. Formularz Oferty wraz z załącznikami został złoŜony w 1 egzemplarzu.

..............................................
(data)

................................................
(podpis upełnomocnionych przedstawicieli
Oferenta)
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

Kalkulacja całkowitego kosztu obsługi kredytu

miesiąc

Rata kapitału

Rata

Prowizja

Inne

Razem koszty usługi

w złotych

odsetek w

banku

opłaty

w zł. /suma kolumn

w złotych

w złotych

złotych
1

2

3

4

5

3,4,5/
6

II.2012
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Suma

900.000
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Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
My/ Ja, niŜej podpisani
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego wysokości
przeznaczonego na finansowanie wydatków”

900.000,- zł.

oświadczam/y, iŜ spełniam/y warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, a w tym:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;
c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

______________, dnia ____________2011 r.
_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
My/Ja, niŜej podpisani/y
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego wysokości
zł.przeznaczonego na finansowanie wydatków”

900.000,-

oświadczam/y, iŜ nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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