
 
 Załącznik Nr 1                
 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
 Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 Gmina Lipnik  
Lipnik 20 
27-540 Lipnik  
www.bip.lipnik.pl   
inwestycje@lipnik.pl   
Godziny urzędowania  7.15 do 15.15  
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na 
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na 

sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 

Numer sprawy:  ZNAK: ZP 271. 5.2015  
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę:( całkowity koszt kredytu) 
 
Cena oferty 
 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
 
   
 
 W tym : 

1) oprocentowanie kredytu, które jest równe: 
WIBOR 1M wg stanu na dzień 24.04.2015 r. + …...............%  stała marży ryzyka 
kredytowego, co łącznie wg stanu na dzień …...................... wynosi …................... 
Podane przez nas ceny zawierają wszelkie kwoty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  
 
 
 



 
 
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności 
 
 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 
oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
Zastrzeżenie wykonawcy 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
informacje  dotyczące podwykonawcy  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
Załącznik Nr 3 



Załącznik Nr 3 
 
 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w 
specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  
 
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 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 4  
 

 
 
………………………………. 
pieczęć nazwa i dokładny adres Wykonawcy 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
  Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego 
  złożone na podstawie art. 26 ust 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 
 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
 
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na 

sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 

  

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, nie należy do grupy kapitałowej* 
 
 
Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, należy do grupy kapitałowej*. 
W związku z tym poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej: 
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………... 
lub w załączeniu przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.** 
 
 
 
 
…………………………..      …………………………… 
   Miejscowość, data        podpisy osoby/osób uprawnionej/nych 
* niepotrzebne skreślić       do reprezentowania Wykonawcy 
** jeśli na niniejszym formularzu jest za mało miejsca, można dołożyć listę oddzielnie. 
   
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE  O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych.  
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 


