Załącznik nr 1

FORMULARZ

OFERTOWY

WYKONAWCA

pieczęć WYKONAWCY

NIP ..................................
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na

wybór

banku

długoterminowy

udzielającego

kredyt

bankowy

i

obsługującego

na

finansowanie

wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę
Ciepielów.

opublikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych i stronie internetowej Urzędu Gminy
www.ciepielow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego

SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Oferujemy następującą cenę na wykonanie niniejszego zamówienia:
1.1.

kwota kredytu 2 500 000 zł,

1.2.

okres kredytowania – 10 lat,

1.3.

spłata odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych, w terminie ostatniego dnia

danego kwartału,
1.4.

spłata kapitału będzie następowała w okresie od 20.06.2011 r. do 20.06.2021 r.,

1.5.

stopa WIBOR 3M na dzień 11.06.2010 r. wynosi ……...%

1.6.

marŜa bankowa podana w punktach procentowych będąca obok WIBOR-u 3M

elementem składowym oprocentowania kredytu ............... % (dodatnia/ ujemna)* p.p.
(słownie procent: ….………………………………………………………………………..)
1.7.

jednorazowa prowizja bankowa podana w punktach procentowych liczona od kwoty

udzielonego kredytu ...................... % p.p.
(słownie procent: ….………………………………………………………………………..)

2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń.*
3. Oświadczamy, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania i złoŜenia oferty.*
4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: przez 30 dni.
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
określonych we wzorze umowy, w miejscu i w terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
6. Do niniejszej oferty załączamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty – wymienione
w części II pkt. 13.2. oraz dodatkowe dokumenty stanowiące integralną część umowy:**
(naleŜy przedłoŜyć wykaz dokumentów składających się na ofertę
i stanowiących jej część integralną).
7. Oferta została złoŜona na ....................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr ................ do nr ................

Ofertę podpisali :
............................................................................
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

...................................., dnia ............................

* niepotrzebne skreślić
** jeŜeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, muszą być one czytelne
i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ)

Załącznik nr 2

Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 i 2 Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).
Nazwa Wykonawcy
...........................................................................................................................
Adres Wykonawcy
.............................................................................................................................
Nr tel. ........................................, nr fax. ...........................................
Oświadczam, Ŝe:
1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1
i 2 ustawy prawo zamówień publicznych:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy:
1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art.
67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2. nie wnieśli wadium (jeŜeli było wymagane) do upływu terminu składania ofert, na
przedłuŜony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3,
albo nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą;
3. złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

...................................., dnia ............................
............................................................................
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Wzór umowy

Załącznik nr 3
Oferent przedstawia własny wzór umowy kredytowej

