Sprawa nr : FN 3043/27/2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiaj cy:

Gmina Pi tek

Adres Zamawiaj cego:

99-120 Pi tek, ul. Rynek 16
tel.: (0-24) 722-16-11
fax: (0-24) 722-19-09
godziny urz dowania: poniedzia ek, wtorek, roda, czwartek, pi tek 700 1500

TRYB ZAMÓWIENIA - PODSTAWA PRAWNA:
1. Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze post powanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na us ug o warto ci poni ej 193.000 EURO, na podstawie art. 10 ust. 1 i
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759)
2. Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich mo e da zamawiaj cy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mog by sk adane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817)
3. Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie redniego kursu
otego w stosunku do euro, stanowi cego podstaw przeliczenia warto ci zamówienia
publicznego (Dz.U. Nr 224, poz. 1796)
4. w sprawach nieuregulowanych ustaw Prawo zamówie publicznych, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pó n. zm.).
5. Miejsce publikacji og oszenia o przetargu:
1)Biuletyn Zamówie Publicznych; numer og oszenia 313265-2010, data zamieszczenia
05.11.2010r.
2) strona internetowa Zamawiaj cego- www.bip.ugpiatek.pl
3) tablica og osze w miejscu publicznie dost pnym w siedzibie Zamawiaj cego.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w roku 2010 i obs ug kredytu d ugoterminowego 5
letniego na pokrycie planowanego deficytu bud etu na realizacj zadania inwestycyjnego tj.:
„O wietlenie Gminy Pi tek” na nast puj cych warunkach:
1. Okres kredytowania: do 31.12.2015r.
2. Kwota kredytu 1.079.042,00 PLN (s ownie: milion siedemdziesi t dziewi tysi cy czterdzie ci
dwa z ote).
3. Wykorzystanie kredytu – jednorazowo po podpisaniu umowy.
4. Termin sp aty kredytu i odsetek odbywa si b dzie w ratach kwartalnych na koniec ka dego kwarta u od
31.03.2011r do 31.12.2015r.
5. Karencja w sp acie kredytu: 30.03.2011r.
6. Rodzaj oprocentowania: zmienne
7. Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + mar a bankowa.
8. Zamawiaj cy ma prawo do wcze niejszej sp aty kredytu w ca ci lub cz ci aktualnego
zad enia przed terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia kosztów z tego tytu u.
9. Forma zabezpieczenia kredytu - wy cznie weksel in blanco.

Nomenklatura
Wspólny S ownik Zamówie (CPV)

66130000-0

Us ugi udzielania kredytu

II. ZAMAWIAJ CY NIE DOPUSZCZA: sk adania ofert cz ciowych, wariantowych.
III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPE NIAJ CYCH:
Zamawiaj cy informuje, e nie przewiduje mo liwo udzielenia zamówie uzupe niaj cych
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Rozpocz cie – po podpisaniu umowy (przekazania ca ci kredytu) : do 30.11.2010r.
2. Zako czenie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31.12.2015 r.

V. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spe niaj warunki
dotycz ce:
a) posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli
przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i do wiadczenia.
W ramach tego warunku wykonawca zobowi zany jest do:
enia o wiadczenia, e spe nia warunki okre lone w art. 22 ust. 1 wskazanej
ustawy – druk za cznika nr 2.
c) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
W ramach tego warunku wykonawca zobowi zany jest do:
enia o wiadczenia, e spe nia warunki okre lone w art. 22 ust. 1 wskazanej
ustawy – druk za cznika nr 2.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W ramach tego warunku wykonawca zobowi zany jest do:
enia o wiadczenia, e spe nia warunki okre lone w art. 22 ust. 1 wskazanej
ustawy – druk za cznika nr 2
2. Zamawiaj cy wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespe nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy
Pzp, tj. na potwierdzenie wymaga z enia n/w dokumentów:
a) o wiadczenia, i nie podlega wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia
w my l art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych – wg. za cznika nr 3,
b) aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt. 2 ustawy,
c) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie dzia alno ci zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r Nr 72
poz. 665 z pó n. zm.), a w przypadku banku pa stwowego, pisemne o wiadczenie, e
Bank prowadzi dzia alno
na podstawie stosownego rozporz dzenia Rady
Ministrów
Ocena spe nienia powy szych warunków dokonana b dzie przez Zamawiaj cego
na podstawie z onych przez Wykonawców dokumentów i o wiadcze okre lonych w pkt.

VI. SIWZ z których jednoznacznie musi wynika , i stosuj c formu „spe nia – nie spe nia”
wykonawca spe ni w/w warunki.
VI.

WYKAZ O WIADCZE
I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ
DOSTARCZY
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE NIENIA WARUNKÓW UDZIA U
W POST POWANIU WYMIENIONYCH w pkt. V:

1. W celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w post powaniu oferta musi zawiera
nast puj ce dokumenty i o wiadczenia:
a) o wiadczenie wykonawcy, e spe nia warunki okre lone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy
– druk za cznika nr 2,
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespe nienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiaj cy wymaga z enia n/w dokumentów:
a) o wiadczenia, i nie podlega wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia w my l
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych – wg. za cznika nr 3,
b) aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych o wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
c) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie dzia alno ci zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r Nr 72 poz.
665 z pó n. zm.), a w przypadku banku pa stwowego, pisemne o wiadczenie, e Bank
prowadzi dzia alno na podstawie stosownego rozporz dzenia Rady Ministrów.

VII. NFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI
ZAMAWIAJ CEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O WIADCZE I DOKUMENTÓW, A
TAK E WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SI Z
WYKONAWCAMI:
1. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami:
a) O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj cy i wykonawcy
przekazuj pisemnie. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo przes ania ich faksem pod
warunkiem, e ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania.
b) Wyja nienie tre ci SIWZ s formu owane na pi mie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy.
Zamawiaj cy jest obowi zany niezw ocznie udzieli wyja nie jednak nie pó niej ni na
dwa dni przed up ywem terminu sk adania ofert – pod warunkiem i wniosek o
wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wp yn
do
zamawiaj cego nie pó niej ni do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego
terminu sk adania ofert.
c) Je eli wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wp yn
po up ywie terminu sk adania wniosku, o którym mowa w pkt. b), lub dotyczy
udzielonych wyja nie , zamawiaj cy mo e udzieli wyja nie albo pozostawi wniosek
bez rozpoznania.
d) Zamawiaj cy przekazuje tre zapytania wraz z wyja nieniami Wykonawcom, którym
przekaza specyfikacj istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia ród a zapytania
oraz na stronie internetowej na której udost pniono SIWZ.
e) Zamawiaj cy, informuje, i w przypadku przed enia terminu sk adania ofert nie wp ywa
to na bieg terminu sk adania wniosku o którym mowa w pkt. b).
f) W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania
ofert zmieni tre specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan zmian

specyfikacji Zamawiaj cy przekazuje niezw ocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia, a tak e zamieszcza na stronie
internetowej, na której udost pni SIWZ. W przypadku gdy zmiana tre ci specyfikacji
istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu,
zamawiaj cy zamieszcza og oszenie o zmianie og oszenia w BZP.
g) Osob uprawnion do porozumiewania si z Wykonawcami jest: Teresa B ocisz
8.00-14.00 tel. (0-24) 722-17-83, adres do korespondencji: Gmina Pi tek , ul. Rynek
16, 99-120 Pi tek;
2. Przekazywanie o wiadcze lub dokumentów:
a) Wymagane o wiadczenia i dokumenty nale y sk ada zgodnie z opisem pkt. X ppkt. 9
SIWZ.
b) W przypadku gdy Wykonawcy w okre lonym terminie nie z yli o wiadcze lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie z yli pe nomocnictw,
albo którzy wymagane przez Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust.1 zawieraj ce b dy lub którzy z yli wadliwe pe nomocnictwo,
Zamawiaj cy wzywa wykonawców do ich uzupe nienia w wyznaczonym terminie,
chyba e mimo ich uzupe nienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
by oby uniewa nienie post powania. Z one na wezwanie Zamawiaj cego
wiadczenia lub dokumenty powinny potwierdza spe nianie przez wykonawc
warunków udzia u w post powaniu oraz spe nione przez oferowane dostawy, us ugi
lub roboty budowlane wymaga okre lonych przez Zamawiaj cego, nie pó niej ni w
dniu, w którym up yn termin sk adania ofert. Wykonawca, na wezwanie
Zamawiaj cego do uzupe nienia oferty sk ada w/w dokumenty i o wiadczenie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego zgodnie z opisem pkt. X ppkt. 9
oraz odpowiednio w tym zakresie wg. opisu pkt. XII SIWZ.
VIII.

WADIUM:

Zamawiaj cy nie wymaga z

enia wadium.

IX. TERMIN ZWI ZANIA OFERT :
1. Termin zwi zania ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz
z up ywem terminu sk adania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj cego mo e przed
termin zwi zania
ofert , z tym e zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed up ywem terminu
zwi zania ofert , zwróci si do wykonawców o wyra enie zgody na przed enie tego
terminu o oznaczony okres, nie d szy jednak ni 60 dni.
3. Przed enie okresu zwi zania ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed eniem
okresu wa no ci wadium albo, je eli nie jest to mo liwie, z wniesieniem nowego wadium
na przed ony okres zwi zania ofert . Je eli przed enie terminu zwi zania ofert
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi zek wniesienia nowego wadium
lub jego przed enia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako
najkorzystniejsza.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1.

OFERTA WINNA ZAWIERA :
a) wype niony i podpisany formularz oferty (wg za cznika nr 1).
b) dokumenty i o wiadczenia wymienione w pkt. VI SIWZ potwierdzaj ce spe nienie
przez Wykonawców warunków udzia u w post powaniu, wymienionych w pkt. V
SIWZ.

c) wzór umowy wraz z harmonogramem sp at (uwaga: wzór umowy powinien

zawiera istotne postanowienia umowy okre lone przez Zamawiaj cego w pkt.
XIX SIWZ).
2. Tre z onej oferty musi odpowiada tre ci SIWZ. Zamawiaj cy zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiaj cego. Dopuszcza si w ofercie z enie za czników
opracowanych przez Wykonawc , pod warunkiem, e b
one identyczne co do tre ci
z formularzami opracowanymi przez Zamawiaj cego.
3. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym musz by sk adane przez Wykonawców wraz z ich
umaczeniem na j zyk polski , po wiadczonym przez Wykonawc .
4. Ka dy wykonawca ma prawo z
tyko jedn ofert .
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty.
6. Ofert nale y z
na (lub wed ug wzoru) druku „Oferta” – za cznik nr 1. Wykonawcy nie
wolno dokonywa adnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego
przez Zamawiaj cego.
7. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych lub obejmuj cych cz
zamówienia.
8. Oferta powinna by napisana w j zyku polskim, na maszynie, komputerze lub inn trwa
i czyteln technik .
9. Oferta i za czniki do oferty (o wiadczenia i dokumenty) musz by podpisane przez
osob /osoby upowa nion /e do reprezentowania firmy na zewn trz i zaci gania zobowi za
w wysoko ci odpowiadaj cej cenie oferty. Je li dokument przedstawiony jest w postaci
kserokopii – po wiadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodno z orygina em”, musi by opatrzone
imienn piecz tk i podpisem osoby upowa nionej do reprezentowania firmy na zewn trz.
10.Ka da kartka oferty wraz ze wszystkimi za cznikami powinna by ponumerowana i
parafowana przez osob podpisuj
ofert oraz trwale spi te. Wszystkie miejsca, w których
Wykonawca naniós zmiany musz by parafowane przez osob /y podpisuj /e ofert
XI. SPOSÓB SK ADANIA OFERT:
1. Ofert nale y z
w jednej zamkni tej kopercie, zapiecz towanej w sposób gwarantuj cy
zachowanie w poufno ci jej tre ci oraz zabezpieczaj cej jej nienaruszalno do terminu
otwarcia ofert.
2. Oferta powinna by umieszczona w zamkni tej, oznakowanej kopercie w sposób nast puj cy:
NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:
ZAMAWIAJ CY: Gmina Pi tek
oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Przetarg na
udzielenie kredytu d ugoterminowego”
nie otwiera przed: dniem 18.11.2010 r., godzina 10:00
XII. MIEJSCE I TERMIN SK ADANIA OFERT:
1. Oferty nale y sk ada w siedzibie Zamawiaj cego, w sekretariacie (parter pokój numer 1),
w terminie do dnia 18.11.2010 roku do godziny 9:30.
2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie z enia oferty z odnotowanym terminem jej
enia oraz numerem, jakim oferta zosta a oznakowana.
3. Oferta z ona po terminie zostanie zwrócona niezw ocznie.
XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Oferty zostan
otwarte w siedzibie Zamawiaj cego w dniu 18.11.2010 roku
o godz. 10:00.
2. Wykonawcy mog uczestniczy w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której:
a) bezpo rednio przed otwarciem ofert zamawiaj cy poda kwot , jak zamierza przeznaczy
na sfinansowanie zamówienia.
b) podczas otwarcia ofert zamawiaj cy podaje nazw (firmy) oraz adresy wykonawców,
a tak e informacje dotycz ce ceny.

c)

informacje, o których mowa w pkt. a) i b), zamawiaj cy przeka e niezw ocznie
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
Cena ofertowa powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi zki przysz ego us ugodawcy.
Za koszt kredytu nale y przyj kwot sumaryczn : WIBOR 3M + mar a bankowa. Mar a
bankowa uwzgl dnia wszystkie koszty zwi zane z uruchomieniem i bie
obs ug kredytu.
Wskazana mar a bankowa b dzie wska nikiem sta ym nie podlegaj cym zmianie
XV. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY:
1. Wykonawca mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert zmieni lub wycofa ofert .
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi by z one wed ug takich samych
wymaga , jak sk adana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”,
3. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi by z one równie wed ug takich samych
wymaga , jak sk adana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem
„WYCOFANIE”.
4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” b
otwierane w pierwszej kolejno ci i po
stwierdzeniu poprawno ci post powania Wykonawcy, koperty ofert które zosta y wycofane
nie b
otwierane.
5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostan otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadzi zmiany i po stwierdzeniu poprawno ci procedury dokonywania
zmian zostan do czone do oferty.
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY B DZIE SI KIEROWA PRZY
WYBORZE OFERTY:
1. Oceny ofert b dzie dokonywa a komisja przetargowa.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spe nili postawione warunki komisja dokona oceny
ofert na podstawie nast puj cego kryterium:
Cena = 100 %
Zamawiaj cy przy obliczaniu tego kryterium b dzie bra pod uwag cen (wysoko
wskazanego oprocentowania) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z cen najni sz
otrzyma 100 pkt. przemno onych przez wag kryterium i zostanie przyj ta jako podstawa do
badania pozosta ych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odb dzie si wg. wzoru:

Kryterium cena

=

Najni sza cena oferty
------------------------------ x 100 pkt x 100 %
Cena badanej oferty

3. W przypadku gdy nie mo na dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to,
e zosta y z one oferty o takiej samej cenie, zamawiaj cy wzywa wykonawców, którzy
yli te oferty, do z enia w terminie okre lonym przez zamawiaj cego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy sk adaj c oferty dodatkowe nie mog zaoferowa cen wy szych ni zaoferowane
w z onych ofertach.
5. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okre lonym w niniejszej specyfikacji i zosta a oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.
6. Zamawiaj cy odrzuci ofert je li zajd okoliczno ci wymienione w art.89 ust.1 ustawy Pzp.
XVII. INFORMACJA O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA DOPE NIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
1. Zamawiaj cy zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
ni 5 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli
zawiadomienie to zosta o przes ane faksem lub drog elektroniczn lub w terminie nie

krótszym ni 10 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty –
je eli zosta o przes ane w inny sposób.
2. Zamawiaj cy mo e zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego przed up ywem
terminów, o których mowa w pkt. 1, je eli w post powaniu o udzielenie zamówienia zosta a
ona tylko jedna oferta lub nie wykluczono adnego wykonawcy.
XVIII. ZABEZPIECZENIE NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiaj cy nie wymaga sk adania zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
XIX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Istotne warunki umowy które b
wprowadzone do umowy:
1. Okres kredytowania: do 31.12.2015r.
2. Kwota kredytu 1.079.042,00 PLN (s ownie: milion siedemdziesi t dziewi
tysi cy czterdzie ci dwa z ote).
3. Wykorzystanie kredytu – jednorazowo po podpisaniu umowy.
4. Termin sp aty kredytu i odsetek odbywa si b dzie w ratach kwartalnych na koniec ka dego
kwarta u od 31.03.2011r do 31.12.2015r.
5. Karencja w sp acie kredytu: 30.03.2011 r.
6. Rodzaj oprocentowania: zmienne
7. Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + mar a bankowa.
Mar a bankowa uwzgl dnia wszystkie koszty zwi zane z uruchomieniem i bie
obs ug kredytu. Wskazana mar a bankowa b dzie wska nikiem sta ym nie
podlegaj cym zmianie.
8. Zamawiaj cy ma prawo do wcze niejszej sp aty kredytu w ca ci lub cz ci aktualnego
zad enia przed terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia kosztów z tego tytu u.
9. Forma zabezpieczenia kredytu - wy cznie weksel in blanco

XXII. RODKI OCHRONY PRAWNEJ:
1. rodki ochrony prawnej przys uguj Wykonawcom, je eli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia dozna lub mo e dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj cego
przepisów ustawy, na zasadach okre lonych w art. 179-198g Prawa zamówie publicznych
2. Zamawiaj cy informuje, i warto niniejszego zamówienia jest poni ej 193.000 EURO.
ZA CZNIKI DO SIWZ:
Za cznik nr 1 - formularz oferty,
Za cznik nr 2 - o wiadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1,
Za cznik nr 3 - o wiadczenie wykonawcy zg. z art. 24 ust. 1,
Zamawiaj cy udost pnia celem przygotowania przez Wykonawców oferty ni ej wymienione
dokumenty:

- Zarz dzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Pi tek
- sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z,
Pi tek, dnia 29.10.2010 rok

Z A T W I E R D Z A M:

mgr Krzysztof Lisiecki
/Wójt Gminy Pi tek/

Za cznik nr 1
do SIWZ
...............................................
(piecz tka firmowa Wykonawcy)

OFERTA
z dnia …………………..
Nazwa i siedziba Wykonawcy
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
telefon ................................ fax ............................... e-mail: ........................@.............................
NIP nr ............................................................... REGON ...........................................................
Osoba/osoby reprezentuj ce Wykonawc : ..............................................................................................
Wpis do Krajowego Rejestru S dowego / za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej*
nr: ............................... z dnia ..................................
*niepotrzebne skre li
I.
Nawi zuj c do og oszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w BZP, siedzibie oraz
stronie internetowej Zamawiaj cego, oferujemy:
„udzielenie w roku 2010 i obs ug kredytu d ugoterminowego 5 letniego na pokrycie
planowanego deficytu bud etu na realizacj zadania inwestycyjnego tj.: „O wietlenie Gminy
Pi tek”

za kwot sumaryczn :

WIBOR 3M

na dzie

03.11.2010 r. 3,85% + mar a banku

...................... % = ............................. %
ownie:
................................................................................................................................................................

Mar a bankowa uwzgl dnia wszystkie koszty zwi zane z uruchomieniem i bie
kredytu.

obs ug

Wskazana mar a bankowa jest wska nikiem sta ym nie podlegaj cym zmianie.

II.
wiadczam, e zobowi zuj si w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejsz w niniejszym
post powaniu przetargowym do zawarcia umowy na warunkach okre lonych w SIWZ.
III.
wiadczam, e uwa am si zwi zany niniejsz ofert w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
IV.
Ofert niniejsz sk adamy na ......................... kolejno ponumerowanych kartkach
V.
Za
1.
2.
3.
4.

czniki do oferty:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

VI.
Ofert niniejsz sk adamy na ......................... kolejno ponumerowanych kartkach.
(*) – niepotrzebne skre li

...........................................................
(miejscowo , data)
.............................................
(piecz tki imienne i podpisy )

Za cznik nr 2
do SIWZ

......................................................
(piecz adresowa firmy Wykonawcy)

WIADCZENIE

wiadczam, e spe niam warunki okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie
publicznych zwanej dalej ustaw , tj. dotycz ce:
1. Posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy
prawa nak adaj obowi zek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i do wiadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.............................................
(Miejscowo i data)

.......................................................
(Podpis Wykonawcy)

Za cznik nr 3
do SIWZ
......................................................
(piecz adresowa firmy Wykonawcy)

WIADCZENIE

Niniejszym o wiadczam, i jest brak podstaw do wykluczenia:

……………………………………………………………………………………………

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

w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych.

.............................................
(Miejscowo i data)

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

