
 
 

 

                                                                      Załącznik Nr  1      
                                                   

FORMULARZ  OFERTY 
 
 
NAZWY WYKONAWCY/ÓW 
ADRESY……………………….. 
………………………………… 
REGON ……………………… 
NIP............................................ 
 
Tel/faks...................................... 
 
e-mail…………………………… 
 
                                                                                      Do.............................................................. 
                                                                                      .................................................................... 
                                                                                      .................................................................... 
                                                                                      ....................................................................                                                                                                                                                

                                                                                                      /zamawiający/ 
 
 

OFERTA 
 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym 
na:.................................................................................................................................................................................................. 

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

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczonym na stronie internetowej 
Zamawiającego www.nowyzmigrod.biuletyn.net  i tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego.  
   
 
1 .Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę  (koszt obsługi kredytu): .....................................zł,- 
   słownie ( ........................................................................................................................................................................ zł,-) 
   w tym : 
   - Oprocentowanie kredytu ( …….….…..%  +/-  ………….…...…% = …..…..% )    
                                                              (marża)              (WIBOR 1M) 
 
2. Przyjmujemy termin wykonania zamówienia (spłata kredytu) od: 01.01.2016 r. 

      do: 28.02.2023 r.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania 
oferty. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 
określonymi w SIWZ. 

                                                                                            
                                                     .............................................................................................................................. 
                                                   /pieczęć i podpis pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy/ 
                                                                  (podpis czytelny lub imienna pieczątka) 
                                                            
 
 
 



 
 

 

 
 
                                                                             - 2 - 
 
4.Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
                                                                                                                                                                                                                                                          
5. Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia wniosku przez zamawiającego w pełnych dniach 

wynosi……………………………… dzień / dni* 
                                                                                                                                                                                                                                            
6. Wadium o wartości ................................... wnieśliśmy w dniu ............................................... 
    w formie …………………………………………………………………………………… 
 
7. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia 

pisemnej umowy zgodnie z niniejszą ofertą w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  

 
8. Oświadczam, że należę / nie należę* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Pzp. 
 
9. Zobowiązujemy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia przed podpisaniem 

umowy zamawiającemu  umowy regulującej naszą współpracę ** 
 
10.Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ............................................................................... 
2. ............................................................................... 
3. ............................................................................... 
4. ............................................................................... 
5. ............................................................................... 
6. ............................................................................... 

 
11.Oferta została złożona na...........kolejno ponumerowanych i podpisanych zapisanych    stronach 
oferty.  
 
 
 
…………………….dn...........................                                                                                                                               
                                                                                ................................................................................................................................. 
                                                                 /pieczęć i podpis pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy/ 
                                                                                       (podpis czytelny lub imienna pieczątka) 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
** dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oferta wspólna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

Załącznik  nr  2 
 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY** 
złożone zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 100 000,00 zł  
 
 
 
(Ja, My)*, niżej podpisan (y / i)*  
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)**  
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
  
W imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my*, że 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, data                              /pieczęć i podpis pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy/ 
 

 
* niepotrzebne skreślić 
 

** W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu 
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 

W takim przypadku należy podać dane wszystkich wykonawców. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Załącznik  nr  3  

 
 
                                                                                                                                                                                                                         
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY** 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 100 000,00 zł  
 
  
 
 
(Ja, My)*, niżej podpisan (y / i)*  
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)**  
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
Oświadczam/my*, iż nie podlegam/y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
 
 
 
...............................................                  ...................................................................................................................................... 
 Miejscowość, data                              /pieczęć i podpis pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy/ 
 
* niepotrzebne skreślić 

** W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie to muszą złożyć wszyscy wykonawcy 
składający ofertę wspólną 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Załącznik nr 4       

……………………………………………                                                                                                                                           
/nazwa i adres wykonawcy/ 

 
FORMULARZ  CENOWY 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 100 000,00 zł 
 

 
NAZWA WYKONAWCY ……………………………………………………….………………………………………………… 
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 
ADRES WYKONAWCY 
………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
TEL. …………………………FAX ……………………….E-MAIL………………………. 
 
 
 
CENA OFERTY (koszt obsługi kredytu) ……………………………………………zł, 
 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………..) 
 
w tym : 
 

Oprocentowanie kredytu ( …….……..%  +/-  …………....…% = …………..…..% )  
                                            (marża)         (WIBOR 1 M) 

    
 
WIBOR 1M z dnia 18.09.2015 r.  plus / minus marża banku 
 
 

• Podane wartości w formularzu cenowym należy przenieść do pkt. 1 formularza oferty 
/zał. nr 1/. 

 
 
...............................................                      ............................................................................................................................... 
 Miejscowość, data                            /pieczęć i podpis pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Załącznik  nr  5  
 
 
...................................................................... 
  /Nazwa  i  adres   wykonawcy/                                                                                                                                         
 
 
 
 
        

Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia 

 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
 
 
...............................................                     ................................................................................................................................... 
 Miejscowość, data                              /pieczęć i podpis pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy/ 
 

 

 

W załączeniu: 
- pełnomocnictwo udzielone  osobie / osobom upoważnionym do 
reprezentowania      wykonawców składających ofertę wspólną  
 
 
         Uwaga: powyższy załącznik należy wypełnić w przypadku składania oferty wspólnej.  
 
 
                                                      ................................................................................................................................... 
                                                   /pieczęć i podpis pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy/ 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa 
Imię i Nazwisko osoby 

upoważnionej do 
reprezentowania 

Adres 
Telefon / faks / 

e-mail 

 

(...........................) 
(...........................) (.........) (.........) 

(...........................) (...........................) (.........) (.........) 

(...........................) (...........................) (.........) (.........) 



 
 

 

 

 

                        Załącznik nr 6 

INFORMACJA WYKONAWCY** 
 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego 
złożone na podstawie art.26 ust.2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień 

publicznych  
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.)  

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 100 000,00 zł  
 
 
(Ja, My)*, niżej podpisan (y / i)*  
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)*  
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 

Oświadczam, że:* 
 
-  nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 Pzp.  
 
-  należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w skład której 
wchodzą    następujące podmioty: 
 

Lp. Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby 
  
  
  
  
  

Jeżeli na niniejszym formularzu jest za mało miejsca, można dołączyć listę oddzielnie. 
 

UWAGA: Należy przedłożyć oryginał 

  

...............................................                  ...................................................................................................................................... 
 Miejscowość, data                              /pieczęć i podpis pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy/ 
 
(*) – niepotrzebne skreślić 

 
** W przypadku składania oferty wspólnej informację tą muszą złożyć wszyscy wykonawcy 
składający ofertę wspólną 
 
 
 



 
 

 

 
Załącznik nr 7                                                     

  
  UMOWA  Nr  ……………..     
                                 

Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego    
 

Zawarta w dniu ………………… roku w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród  pomiędzy Gminą Nowy 
Żmigród  reprezentowaną przez: 
 
Pana Grzegorza Barę                 – Wójta Gminy Nowy Żmigród  
 
zwanym w dalszej części umowy „Kredytobiorcą” 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………..… 

 
…………………………………………………….. 
 
zwanym w dalszej części „Bankiem” wybranym w wyniku postępowania, przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr …………….. z dnia 
..................... 
 

§ 1 
1. Bank udziela Kredytobiorcy kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000 zł (słownie:     

jeden milion sto tysięcy złotych 00/100), który zostanie wykorzystany w okresie od dnia 
zawarcia umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2015 roku, bez odrębnego wniosku 
kredytowego Kredytobiorcy. 

2. Spłata kredytu, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w ratach miesięcznych w okresie od 01 
stycznia 2016 roku do 28 lutego 2023 roku, na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

3. Kredyt przeznaczony jest na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów                
i pożyczek. 

 
§ 2 

1. Bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę kredytu w wysokości     
1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100) do dnia 31.12.2015 r. w jednej 
lub kilku transzach, zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy. 

2. Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia wniosku przez Kredytobiorcę wynosi ……. dni 
roboczych. 

3. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany transz kredytu przyjętych w ofercie 
przetargowej, zarówno jeśli chodzi o wysokości transz, jak i terminy przelewu środków. 

4. Bank przekaże poszczególne transze kredytu na rachunek podstawowy budżetu Gminy Nowy 
Żmigród nr………………………………………………………… 

5. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania 
przyznanego kredytu w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez 
ponoszenia  dodatkowych kosztów.  



 
 

 

6. W przypadku określonym w ust. 3 i 5 Kredytobiorca powiadomi Bank o wcześniejszej spłacie  
w terminie 7 dni przed planowaną spłatą lub zmianą. 

7. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, będącego następstwem okoliczności leżących po 
stronie Kredytobiorcy, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej.  

 
§ 3 

1. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej 
stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki WIBOR dla miesięcznych 
okresów obrachunkowych, powiększonej o marżę banku. 

2. Przez WIBOR 1M rozumie się stawkę WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych (Warsaw 
Interbank Offered Rate) notowaną i publikowaną przez Agencję Reuters.  

3. Stawka WIBOR 1M dla miesięcznych okresów obrachunkowych ustalana jest dla pierwszego 
okresu obrachunkowego według ostatniego notowania tej stawki przed dniem wypłaty I 
transzy kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych według ostatniego notowania tej 
stawki w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. Zmiana 
wysokości stopy oprocentowania WIBOR 1M nie stanowi zmiany umowy i tym samym nie 
wymaga spisania stosownego aneksu do umowy. 

4. Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania i wynosi  ……... punktów 
procentowych. 

 
§ 4 

1. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne najpóźniej dwudziestego dnia po zakończeniu 
każdego okresu obrachunkowego, przy czym: 
a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy  kredytu  i 

kończy się w ostatnim dniu danego miesiąca, 
b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od pierwszego do ostatniego dnia 

danego miesiąca, 
c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. 

2. Przy wyliczaniu odsetek od kredytu stosuje się kalendarz rzeczywisty (365 lub 366 dni                          
w roku przestępnym). 

3. Niezwłocznie, nie później niż 10 dnia po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego, Bank 
pisemnie zawiadamia Kredytobiorcę o: 
- obowiązującym oprocentowaniu kredytu i liczbie dni odsetkowych w danym okresie 

obrachunkowym, 
- kwocie odsetek należnych za dany okres obrachunkowy wraz z ich wyliczeniem. 

4. Odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia do dnia poprzedzającego dzień spłaty 
raty kapitałowej. 

5. Spłata odsetek od kredytu następuje w formie przelewu na rachunek nr 
……………………………………… ……………… za każdy okres obrachunkowy. 

 
§ 5 

1. Od kwoty przyznanego kredytu Bank nie pobiera żadnych prowizji. 
2. Za czynności związane z obsługą kredytu Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji 
(zgodnie z ofertą przetargową). 

 
§ 6 

1. Ustala się następujące terminy spłaty kredytu w 86 ratach miesięcznych: 
2016 r. - 120.000,00 zł (12 rat po 10.000 zł) 
2017 r. - 120.000,00 zł (12 rat po 10.000 zł) 
2018 r. - 120.000,00 zł (12 rat po 10.000 zł) 



 
 

 

2019 r.- 120.000,00 zł  (12 rat po 10.000 zł) 
2020 r. -120.000.00 zł (12 rat po 10.000 zł) 
2021 r.- 240.000,00 zł (12 rat po 20.000 zł) 
2022 r. - 240.000,00 zł (12 rat po 20.000 zł) 
2023 r. - 20.000.00 zł  (2 raty po 10.000  zł) 
 

2. Okres spłat rat kapitałowych rozpoczyna się w styczniu 2016 r., a kończy się w lutym 2023 r. 
3. Jeżeli data spłaty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że ustalony 

termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie 
określonym w umowie kredytu. 

4. Spłata rat kredytu następować będzie na rachunek Banku kredytującego nr 
……………………………………………… w terminie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.  

5. Za datę spłaty kredytu lub jego raty przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek 
Banku określony w § 6 ust. 4, co oznaczać będzie  jednoczesne zmniejszenie w tym dniu  salda 
zadłużenia Kredytobiorcy.  

6. Wpłaty dokonywane na rachunek, o którym mowa w § 6 ust. 4 zalicza się według następującej 
kolejności: na spłatę odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymagalnych, 
zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących, kredytu. 

 
§ 7 

1. Niespłacenie kredytu w terminach wskazanych w niniejszej umowie lub spłata  
w niepełnej kwocie spowoduje, że od następnego dnia niespłacona kwota staje się 
zadłużeniem przeterminowanym. W dniu zawarcia umowy kredytu stopa procentowa od 
zadłużenia przeterminowanego wynosi …………………… % w stosunku rocznym. O każdej 
zmianie wysokości oprocentowania zadłużenia przeterminowanego w okresie 
obowiązywania umowy kredytu, Bank powiadomi pisemnie Kredytobiorcę. 

2. Za każdy dzień zwłoki (począwszy od wyznaczonego terminu spłaty do dnia poprzedzającego 
spłatę) od zadłużenia przeterminowanego Bank będzie pobierać odsetki według stopy 
procentowej przewidzianej dla kredytów przeterminowanych i kredytów postawionych, po 
upływie okresu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności, w tym kredytów na 
cele gospodarcze i mieszkaniowe niebędących przedmiotem postępowania ugodowego, 
określonej w ……………………obowiązującym w okresach, za które oprocentowanie jest 
naliczane. 

3. W przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę któregokolwiek z warunków udzielenia 
kredytu albo w razie utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej Bank może obniżyć 
kwotę przyznanego kredytu lub wypowiedzieć umowę kredytu. 

4. Termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust.3 wynosi 30 dni. 
5. Od dnia następnego po upływie terminu wypowiedzenia cała kwota niespłaconego kredytu 

zostaje przeniesiona na konto zadłużenia przeterminowanego. 
6. Termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust.4 liczony jest od następnego dnia po 

doręczeniu wypowiedzenia kredytu, przy czym za datę doręczenia wypowiedzenia uważa się 
również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej wysłanej pod ostatni znany 
Bankowi adres Kredytobiorcy. 

7. Po upływie terminu wypowiedzenia umowy kredytu Kredytobiorca jest obowiązany do 
niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi Bankowi za 
okres korzystania z kredytu. 

8. W przypadku braku zwrotu, o którym mowa w ust.5, wierzytelność podlega czynnościom 
windykacyjnym polegającym na przystąpieniu do egzekucji wierzytelności Banku z dochodów 
i majątku Kredytobiorcy, a także realizacji ustanowionych form prawnego zabezpieczenia 
kredytu. 

9. O wypowiedzeniu umowy kredytu Bank powiadamia pisemnie Kredytobiorcę przekazując 
zawiadomienie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. 



 
 

 

 
§ 8 

Spłata kredytu jest zabezpieczona w następujący sposób: 
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
 

§ 9 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży  

w interesie publicznym, czego nie można było  przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, 
Kredytobiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku  Bank może żądać wyłącznie  wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku niedochowania przez Bank terminu, o którym mowa w § 2 ust.2 Kredytobiorca 
ma prawo obciążyć Bank karą umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w 
uruchomieniu transzy. 

 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo bankowe. 
 

§ 11 
Strony przewidują następujące warunki zmiany umowy: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy, o 

których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Zmiany umowy przewidziane w § 2 ust. 6 i 7 wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
3. Sprawy sporne, jakie mogą ewentualnie wyniknąć w trakcie realizacji postanowień umowy, 

podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Kredytobiorcy. 
 

§ 12 
Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
każdej ze stron. 
 
 

Bank:                                                                                                           Kredytobiorca: 
 
 


