
 

 

Załącznik nr 1 

……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

 

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4 432 000 zł (słownie 

złotych: cztery miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące) z przeznaczeniem na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. 

 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

 

Nazwa (firma) Wykonawcy1 

 

Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

Nr REGON/NIP 

 

Telefon/fax 

 

Adres e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)2: 

 Mikroprzedsiębiorstwo 

 Małe przedsiębiorstwo 

 Średnie przedsiębiorstwo 

 
 

4. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo): 

                                                           
1 w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących 
wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających 
ofertę wspólną (podmioty te również należy wskazać podając nazwy (firmy) i adresy). 
2 Te informacje wymagane są wyłącznie dla celów statystycznych. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 



 

 

 
4.1  suma odsetek …………..……. zł ( stawka bazowa WIBOR 1M 0,24% + ……..%  marży) 
           
4.2  prowizja …………. …zł,  tj …………….%     ( podać sposób wyliczenia ) 
4.3  inne opłaty …………..zł  tj …………….% ( opisać jakie, sposób wyliczenia ) 
 
     Całkowity koszt kredytu ………………………………………zł  ( suma poz. 4.1, 4.2, 4.3 ) 
 
Symulacja  spłat odsetek wg marży oferowanej przez bank przy 
stawce WIBOR 1M wynoszącej 0,24 % oraz marży wynoszącej 
……. ( należy podać ) 

Data spłaty  Wartość kredytu  wysokość odsetek w zł 

30-06-2020    2 432 000,00 zł  
 31-07-2020    2 432 000,00 zł   

31-08-2020    2 432 000,00 zł  
 30-09-2020    2 432 000,00 zł  
 31-10-2020    2 432 000,00 zł  
 30-11-2020    4 432 000,00 zł  
 31-12-2020    4 432 000,00 zł  
 31-01-2021    4 432 000,00 zł  
 28-02-2021    4 432 000,00 zł  
 31-03-2021    4 334 500,00 zł  
 30-04-2021    4 334 500,00 zł  
 31-05-2021    4 334 500,00 zł  
 30-06-2021    4 334 500,00 zł  
 31-07-2021    4 334 500,00 zł  
 31-08-2021    4 334 500,00 zł  
 30-09-2021    4 334 500,00 zł  
 31-10-2021    4 334 500,00 zł  
 30-11-2021    4 334 500,00 zł  
 31-12-2021    4 334 500,00 zł  
 31-01-2022    4 334 500,00 zł  
 28-02-2022    4 334 500,00 zł  
 31-03-2022    3 534 500,00 zł  
 30-04-2022    3 534 500,00 zł  
 31-05-2022    3 148 100,00 zł  
 30-06-2022    3 148 100,00 zł  
 31-07-2022    3 148 100,00 zł  
 31-08-2022    3 148 100,00 zł  
 30-09-2022    3 148 100,00 zł  
 31-10-2022    3 148 100,00 zł  
 30-11-2022    3 148 100,00 zł  
 31-12-2022    3 148 100,00 zł  
 31-01-2023    3 148 100,00 zł  
 28-02-2023    3 148 100,00 zł  
 31-03-2023    2 819 300,00 zł  
 30-04-2023    2 819 300,00 zł  
 



 

 

31-05-2023    2 490 500,00 zł  
 30-06-2023    2 490 500,00 zł  
 31-07-2023    2 490 500,00 zł  
 31-08-2023    2 490 500,00 zł  
 30-09-2023    2 161 700,00 zł  
 31-10-2023    2 161 700,00 zł  
 30-11-2023    2 161 700,00 zł  
 31-12-2023    2 161 700,00 zł  
 31-01-2024    2 161 700,00 zł  
 29-02-2024    2 161 700,00 zł  
 31-03-2024    1 832 900,00 zł  
 30-04-2024    1 832 900,00 zł  
 31-05-2024    1 504 100,00 zł  
 30-06-2024    1 504 100,00 zł  
 31-07-2024    1 504 100,00 zł  
 31-08-2024    1 504 100,00 zł  
 30-09-2024    1 175 300,00 zł  
 31-10-2024    1 175 300,00 zł  
 30-11-2024    1 175 300,00 zł  
 31-12-2024    1 175 300,00 zł  
 31-01-2025    1 175 300,00 zł  
 28-02-2025    1 175 300,00 zł  
 

31-03-2025       783 000,00 zł  
 

30-04-2025       783 000,00 zł   

31-05-2025       391 500,00 zł   

30-06-2025       391 500,00 zł   

31-07-2025       391 500,00 zł   

31-08-2025       391 500,00 zł   

30-09-2025                  0,00 zł   

 Razem odsetki  

 
 
5. Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ.  
 
6. Warunki płatności: zgodnie z SIWZ. 

 
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami 
postępowania. 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 



 

 

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

 
10. Niżej podaną część zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 
 

L.p. Część/zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.   

2.   

3.   

 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu**. 

 
(*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1z późn. zm.).  
(**) w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

12. Oferta została złożona na  ……  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

Zamawiający: 

Gmina Pilica 
ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica 

Wykonawca: 

 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego w kwocie 4 432 000 zł (słownie złotych: cztery miliony czterysta 
trzydzieści dwa tysiące) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań” 
prowadzonego przez Gminę Pilica, z siedzibą przy ul. Żarnowieckiej 46a, 42-436 Pilica, 
oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

      

   



 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – 

samooczyszczenie):……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 3 

 

Zamawiający: 

Gmina Pilica 
ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica 

Wykonawca: 

 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego w kwocie 4 432 000 zł (słownie złotych: cztery miliony czterysta 
trzydzieści dwa tysiące) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań” 
 prowadzonego przez Gminę Pilica, z siedzibą przy ul. Żarnowieckiej 46a, 42-436 Pilica, 
oświadczam, co następuje: 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 2. rozdziału V Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 
 
Istotne dla zamawiającego postanowienia, które wprowadzone zostaną do treści 
umowy, jaka zostanie podpisana z Bankiem, wybranym w trakcie postępowania 
przetargowego na wykonanie zadania „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 
kwocie 4 432 000 zł (słownie złotych: cztery miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące) 
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” 
 
1. Przedmiot umowy – zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 
4 432 000 zł (słownie złotych: cztery miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące) z 
przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
 
2. Integralną częścią umowy będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta 
Wykonawcy (Banku). 
 
3. Umowa zostaje zawarta na okres od …………………  do  30 września 2025r. 
 
4.  Bank udostępni Zamawiającemu środki z kredytu w dwóch transzach:  

 pierwsza transza w wysokości 2 432 000 zł w terminie do 2 dni od dnia podpisania 
umowy; 

 druga  transza w wysokości 2 000 000 zł w dniu 23 listopada 2020 r.  
 
5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
 
6. Kredytobiorca zobowiązuje się spłacać raty kredytu według harmonogramu od 31 maja 
2021r. w następujący sposób: 
 
Harmonogram spłat kredytu 
 

Rok    31-mar 31-maj 30-wrz 31-gru 
Razem 
rok 

2020   0 0 0 0 0 

2021 
 

0 97500 0 0 97500 

2022   800000 386400 0 0 1186400 

2023   328800 328800 328800 0 986400 

2024   328800 328800 328800 0 986400 

2025   392300 
  
391500 391500 

             
0 1175300 

     
Ogółem 4432000 

 
 
7. Bank nie będzie pobierał innych opłat i prowizji z tytułu udzielonego kredytu jak tylko te 
przedstawione w ofercie. 
 
8. Odsetki będą płatne z dołu na koniec każdego miesiąca. 
 
9.Odsetki od wykorzystanego i pozostającego do spłaty kredytu oblicza się przy założeniu że 
rok trwa 365 dni. 
 



 

 

10. Wysokość odsetek będzie sumą stopy procentowej zmiennej obliczonej według formuły 
opartej na stawce WIBOR ustalonej dla 1 miesięcznych depozytów złotowych jako średnia z 
wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy oraz marży Banku w 
wysokości …….. (przedstawionej w ofercie). 
 
11. Od niespłaconego w dniu wymagalności zadłużenia, z tytułu kapitału  naliczane i 
pobierane będą odsetki za opóźnienie za okres od dnia wymagalności do dnia jego zapłaty,  
z wyłączeniem tego dnia,  w wysokości  …… (stawka aktualnie obowiązująca). 
 
12. Bank jest zobowiązany do  informowania Zamawiającego o wysokości odsetek 
należnych Bankowi na koniec każdego okresu rozliczeniowego, co najmniej  7 dni 
kalendarzowych wcześniej przed upływem terminu ich płatności 
 
13. W przypadku dokonania przedterminowej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu 
Zamawiający zapłaci Bankowi w dniu dokonywania tej spłaty, odsetki należne z tytułu 
kredytu naliczone do dnia poprzedzającego dzień dokonania wcześniejszych spłat. 
 
14. Bank jest zobowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 
Regulaminu dotyczącego świadczenia usług kredytowych. 
 
15. Uzupełnienie, zmiana, rozwiązanie umowy za zgodą obu stron, jak również 
wypowiedzenie umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 
16. Bank nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść jakiejkolwiek 
wierzytelności lub uprawnień albo obowiązku wynikającego z umowy na osoby trzecie. 
 
17. Celem wykonania obowiązków określonych w art. 29 ust.3a ustawy Pzp:  
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: czynności techniczno-formalne związane z udzieleniem i obsługą kredytu. 
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 
1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 
 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu, w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji 
zamówienia, oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o 
pracę, zakresy obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 
 



 

 

18. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za powierzenie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wykonywania czynności osobie niezatrudnionej na umowę o pracę (dot. 
osób wyznaczonych do wykonania niniejszej umowy w zakresie czynności wskazanych w 
Opisie przedmiotu zamówienia SIWZ) – w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony 
przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 
 
19. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą.  
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub 
zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert  
(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) przez 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
 

 

……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 5 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4 432 000 zł (słownie złotych: 
cztery miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań” 
 

oświadczam/y, że: 

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/nie 

należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 )*: 

 

-wspólnie z ………………………………………………………………………...…………………… 

należę/należymy do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  z 2019 r. poz. 369) i przedkładam/y niżej 

wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

niniejszym postępowaniu *: 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.            ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 
 
 


