
Specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000 Euro,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,zgodnie z ustawą Prawo zamówień

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.Nr 223 z 2007 r.,poz.1655 z późn.zm.)

na :

 „Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt inwestycyjny  na 

realizacje zadania pod nazwą:  Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. 

Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1. 

Etap 1”

Zatwierdził:                        

Stefan Marek Banaś           

Wójt Gminy Gniewoszów  

Gniewoszów,08.09.2011 r.
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1. Zamawiający :Gmina Gniewoszów

ul. Lubelska 16,26-920 Gniewoszów

2. Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony.

3. Przedmiot zamówienia:

Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków 

inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Gniewoszów w kwocie 250 000,00 zł. Kod CPV-66.11.30.00-5 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku -Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U .Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn.zm.) w trybic 

przetargu nieograniczonego -zgodnie z art. 39 ustawy.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy. których oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.

5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca

6. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w 

związku z realizacją zadania: "Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie" 

realizowanego przez Gminę Gniewoszów w kwocie 250 000,00 zł wraz z obsługa. Kod CPV- 66.11.30.00-5 . 

Rodzaj zamówienia : usługa.

Zamawiający zamierza rozpocząć spłatę kredytu w ratach kwartalnych począwszy od 15.03.2012 r. i 

zakończyć 15.12.2018 r.

Zamawiający zobowiązuje się spłacać oprocentowanie w okresach kwartalnych poczynając od 30.03.2012 r.

Zamawiający oczekuje iż kwota kredytu postawiona zostanie do dyspozycji Zamawiającego w 2 transzach i 

przelana na rachunek zamawiającego w ciągu 3 dni od zawiadomienia banku o takiej potrzebie.

Przewidywany termin uruchomienia i wysokość  transz kredytu: 

I od 10.12.2011 r.: 250 000,00 zł

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innych terminach od podanych wyżej jak też 

rezygnacji z uruchomienia kredytu i oczekuje ,że  bank nic będzie pobierał żadnych  opłat (poza prowizją 

przygotowawczą) od wartości z których Zamawiający zrezygnował .Zamawiający zastrzega sobie także prawo 

do wcześniejszej spłaty zadłużenia bez  zobowiązań z tego tytułu.

Koszt kredytu, stanowić będą:

• prowizja przygotowawcza wyrażona w  punktach procentowych od wartości kredytu płatna u ciągu 3 

dni po zawarciu umowy.

• odsetki od wykorzystanego kredytu naliczone kwartalnie tylko od kwoty faktycznego zadłużenia 

Kredytodawca nie będzie pobierać dodatkowych opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda 

niewykorzystanej części kredytu.

Kredytodawca nic będzie pobierać dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza 

wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  zabezpieczy kredyt  wekslem „in blanco”

7. Oferty częściowe i wariantowe

Znak sprawy : ZP.271.8.2011  „ Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt inwestycyjny  na realizacje zadania pod nazwą: 
Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji 
SP1.  Etap 1 ”         2



Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia: Zamawiający oczekuje iż kredyt zostanie postawiony do dyspozycji 

zamawiającego   od 10.12.2011r. na podstawie pisemnej dyspozycji zamawiającego

Zaciągnięty kredyt Gmina spłacać będzie przez 7 lat.

9. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne  musi sporządzić „formularz ofertowy” (zał. nr 1) według 

wzoru zamawiającego oraz spełniać niżej wymienione warunki (co stwierdza oświadczeniem stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej s.i.w.z.) :

• posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień

• posiadanie niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia

• znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

• niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający dokona oceny ofert tych Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 oraz 

spełniają warunki określone w art 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2011 r.(Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn 

zm.)

10. Informacje o oświadczeniach i dokumentach  jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do ofert:

• oświadczenie. że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo 

Zamówień Publicznych (zał.nr 2 do siwz)

• Pełnomocnictwo od osób uprawnionych  do reprezentowanía Wykonawcy dla osób podpisujących ofertę-

jeżeli laka sytuacja zachodzi.

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające. że wykonawca nie 

zalega  opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert .

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające. że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust I pkt 2 ustawy .

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
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potencjał innych podmiotów. które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

• wykaz udzielonych kredytów w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty ich udzielenia oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

• wzór umowy  -Wykonawca przedstawia własny wzór umowy kredytowej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych.

• Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania po/a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

• dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

• postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• nic zalega / uiszczaniem podatków, «»płat. okładek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie. odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

Zamówienia albo składania ofert

• • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nic wydaje sic takiego zaświadczenia

Uwaga :

Złożenie przez Wykonawcę  nieprawdziwych oświadczeń i informacji istotnych dla przeprowadzenia 

postępowania skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, Niespełnienie przez Wykonawcę 

chociażby jednego z wymogów określonych w ustawie i niniejszej SIWZ skutkuje odrzuceniem oferty.

Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą:.NIE UDOSTĘPNIAĆ 

INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJA STANOWI TAJEMNICĘ 
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PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 

KONKURENCJI (Dz.U z 1993 r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.) i załączone są jako odrębna część nie złączona z 

ofertą w sposób trwały.

Załączniki do niniejszej SIWZ winny być podpisane przez  Wykonawcę.

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ, ZE 

WSKAZANIEM OSÓB DO KONTAKTU.

Wszelkie wyjaśnienia Zamawiający będzie udzielał zgodnie z ustawą. Osobami uprawnionymi do 

kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie przedmiotu zamówienia oraz zapisów SIWZ są:

Maria Woźniak

Bogdan Przychodzeń

Krzysztof Szafranek

Urząd Gminy Gniewoszów

26 – 920 Gniewoszów, ul.Lubelska 16

tel.48 62 -15 -003 w.31,28 ,lub 22, faks 48 62 -15-046

e-mail: inwestycje@gniewoszow.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

Wykonawca zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż 6 dni przed 

terminem składania ofert.

Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia łącznie z tekstem zapytania,bez wskazania jego źródła 

wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.

Zgodnie z art.  38 ust  4 ustawy w szczególnie  uzasadnionych  przypadkach Zamawiający może w każdym 

czasie,  przed  upływem  terminu  składania  ofert  zmodyfikować  treść  SIWZ.  Dokonaną  w  ten  sposób 

modyfikację, przekaże się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust 

6  ustawy Zamawiający  może przedłużyć  termin  składania  ofert  z  uwzględnieniem czasu  niezbędnego  do 

wprowadzania w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie ogłosi na stronie www.bip.gniewoszow.pl 

oraz zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ 

12. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu 

składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Ofertę stanowi druk „Formularz Ofertowy” z załącznikami.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami SIWZ.

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy muszą złożyć podpisy na:

- wszystkich zapisanych stronach oferty

- załącznikach

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

W przypadku,  gdy  Wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik  do oferty musi  być  załączone pełnomocnictwo 
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podpisane  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentacji  Wykonawcy  .W  przypadku  złożenia  kserokopii 

pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii opatrzonych klauzulą  „ZA 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisanych przez Wykonawcę.

Zamawiający  zażąda  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  potwierdzonej  kopii  dokumentu  wyłącznie 

wtedy,  gdy  złożona  przez  Wykonawcę  kserokopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi  uzasadnione 

wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwość w inny sposób.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane.

W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów 

reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób 

trwały.

 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

Koperty winny być adresowane na adres Zamawiającego:Gmina Gniewoszów,ul. Lubelska 16, 26-920 

Gniewoszów  oraz opatrzone napisem: PRZETARG –  Wybór banku udzielającego i obsługującego  

długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Gniewoszów  .

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby 

można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa 20.09.2011 r. do godz. 10.00 .Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu 

Gminy Gniewoszów,ul. Lubelska 16; pokój nr 11

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 20.09.2011 r. o godz. 10.15  w siedzibie Urzędu Gminy Gniewoszów, 

ul.Lubelska 16.

Zgodnie  z  art.  86  ust  2  ustawy,  otwarcie  ofert  jest  jawne.  Nieobecność  niektórych  lub  wszystkich  

Wykonawców lub ich Przedstawicieli nie będzie powodem odłożenia otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w kolejności w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.

Po otwarciu ofert będą podane informacje zgodnie z art. 86 ust 4.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez każdego Wykonawcę  

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź zostaną przesłane faksem i 

listem.

Zgodnie  z  art.  87  ust  1  ustawy,  niedopuszczalne  jest  prowadzenie  negocjacji  między  Zamawiającym  a 

Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastosowaniem art. 87 ust 2  

w tym zwłaszcza ceny.

Zgodnie  z  art.  87  ust  2  Zamawiający  poprawi  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  omyłki  rachunkowe  w 

obliczaniu cen, niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  na  piśmie  wszystkich 

Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, podając imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz 

adres Wykonawca, którego ofertę wybrano oraz cenę. Ogłoszenia o ww.treści zostaną umieszczone również na 

Znak sprawy : ZP.271.8.2011  „ Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt inwestycyjny  na realizacje zadania pod nazwą: 
Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji 
SP1.  Etap 1 ”         6



www.bip.gniewoszow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERT.

Pierwszą czynnością komisji przetargowej oceniającej oferty będzie sprawdzenie,czy oferta spełnia formalne 

wymagania ustawy i niniejszej SIWZ. Stwierdzenie jakichkolwiek uchybień tym wymogom spowoduje 

uznanie oferty za nieważną i odrzucenie jej.

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę za wykonanie zamówienia

Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: Cena (c) - 100%

Na cenę kredytu składać się będą :

• prowizja przygotowawcza.

• oprocentowanie kredytu wraz z marżą banku *).
*) uwaga: dla porównania cen oprocentowanie należy podać wg notowań WIBOR 3M z dnia 08.09.2011 r.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (c) gdzie c = c m + c p

a  c m  i  c p  będą obliczane wg poniższych wzorów:

cm -  oprocentowanie  z  wliczoną  marżą bankową będącą  elementem składowym oprocentowania  kredytu- 

maksy malna ocena w punktach: 98

                  l+Mmin

cm = ------------------------ x 100% x 98pkt

                  l+M oferty badanej

cp- prowizja jednorazowa od kwoty  udzielonego kredytu, maksymalna ocena w punktach : 2

l+Pmin

c p= ------------------------ x  100% x 2pkt

       l+Poferty badanej

gdzie:

M min           -marża banku najniższa ze wszystkich ważnych ofert, podana w punktach procentowych 

Moferty badanej  -marża badanej oferty podana w punktach procentowych.

Pmin             -prowizja jednorazowa podana w punktach procentowych najniższa ze wszystkich ważnych ofert

Poferty badanej  prowizja jednorazowa podana w punktach procentowych badanej ofert). 

16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

• Zamawiający zgodnie z art. 93 ust 1 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

•  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

• cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.

• wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub  wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym,czego nie można było wcześniej przewidzieć.

• postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego.

Zgodnie z art. 93 ust 3 o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia,Zamawiający 

zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców pisemnie .Zamawiający określi termin i 

miejsce zawarcia umowy.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana  uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia 

ich ponownej oceny.

18. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa  zostanie  zawarta  pod  rygorem  nieważności  z  zachowaniem  formy  pisemnej  z  zastosowaniem 

przepisów Kodeksu Cywilnego.

Z wybranym  w drodze  postępowania  przetargowego  Wykonawcą  zostanie  zawarta  umowa na  warunkach 

określonych w SIWZ,przy czym projekt umowy sporządza Wykonawca.

19.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o zamówienie publiczne przysługują środki ochrony prawnej 

określone w Dziale VI ustawy, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Załączniki:

1. Formularz Ofertowy

2. Oświadczenie
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(miejscowość i data)

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

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy)

Gmina Gniewoszów

ul.Lubelska 16

26-920 Gniewoszów

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając  na  ogłoszenie  o  zamówieniu  na  :”Wybór  banku  udzielającego  i  obsługującego 

długoterminowy kredyt inwestycyjny  na realizacje zadania pod nazwą:  Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z 

przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1.  

Etap 1 „ , zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy następującą 

ofertę.

1. Oferujemy wykonanie  zamówienia za cenę w skład której wchodzą następujące składniki :

• Prowizja przygotowawcza cp :................................................ %

• Oprocentowanie kredytu  wraz z marżą banku cm :........................................%

 *) uwaga dla porównania ofert oprocentowanie należy podać wg notowań WIBOR 3M z dnia 29.04.2011 r.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i nie 

wnosimy zastrzeżeń , oraz że przyjmujemy warunki zawarte w SIWZ.
4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.

5. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

6. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

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

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

Załączniki

1. ………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………..
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Załącznik Nr 2.

OŚWIADCZENIE

______________________________________________________________________

Wykonawca -nazwa Wykonawcy

______________________________________________________________________

siedziba

Oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 223 z 2007 r. , poz.1655 z późn.zm.).

____________________________

miejscowość, data            

____________________________

podpis i pieczęć              
Wykonawcy                 
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