
Udzielenie  i  obsługa  długoterminowego  kredytu  inwestycyjnego  na  realizację  przedsięwzięcia  
pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu 
'Czysty Dunajec'”, prowadzenie rachunku bieżącego Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. 
w Tuchowie oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na usługę pn:

Udzielenie  i  obsługa  długoterminowego  kredytu  inwestycyjnego  na  realizację  przedsięwzięcia  
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu 
‘Czysty Dunajec’ ”, prowadzenie rachunku bieżącego Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. 
w Tuchowie oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Wykonawca
1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy :
……………………………………………………………………………………...................................................
..........................................................................................................

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

3. Numer telefonu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Numer faksu:
.........................................................................................................................................

5. Adres do korespondencji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Na podstawie  warunków zamówienia  podejmuję  się  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 
dobrą  praktyką,  wiedzą,  obowiązującymi  przepisami  oraz  należytą  starannością  zgodnie  z 
postanowieniami (wymogami) określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.

1. Oferujemy realizację  przetargowego przedmiotu  zamówienia,  za cenę szacunkową za  cały 
zakres  
w wysokości:

Brutto: ……………………………………………zł Słownie:
(……………………………………………………………………………………………………………………………), wyliczoną 
na podstawie wzoru:

( )( ) 654321
* 48481001004000.000.1001 PPPPPPlatazłMMWiborC k ++++++××+=

gdzie:
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 indeks WIBOR1M z dnia 30.04.2011 wynosi: ….. % p/a
 marża kredytu Mk w rachunku bieżącym w wysokości: …. % p/a
 P1 -  Koszt jednorazowego przelewu zwykłego w wysokości: ………….zł brutto
 P2 – Koszt jednorazowego przelewu wysokoobrotowego w wysokości …………. zł brutto
 P3 – Koszty związane z otwarciem rachunku bankowego w wysokości ………….zł brutto
 P4 – Miesięczny koszt prowadzenia rachunku bankowego  w wysokości …………..zł brutto
 P5 – Miesięczny koszt obsługi systemu bankowości elektronicznej w wysokości ………….zł 

brutto
 P6 – Inne koszty (przez cały okres kredytowania), w tym:

− koszt …………………………………. w wysokości ………………………… zł brutto
− koszt …………………………………. w wysokości ………………………… zł brutto

2. Termin realizacji: 4 lata od daty zawarcia umowy.

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres ustalony przez Zamawiającego tj. 60 
dni  
od terminu składania ofert. W wypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych w SIWZ IDW , podpisania umowy w miejscu i terminie podanym 
przez Zamawiającego.
4. Cena podana w ofercie jest zgodna z warunkami zawartymi w punkcie XV SIWZ.
5. Oświadczamy, że następująca część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy:…………*
6. Całość  naszej  oferty  przedkładamy  na  ……   stronach  kolejno  ponumerowanych  i 
parafowanych. 
7. Zastrzeżenie Wykonawcy: 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 4 ustawy Wykonawca zastrzega, iż  
wymienione  niżej  informacje  (dokumenty)  składające  się  na  ofertę  stanowią  tajemnicę 
przedsiębiorstwa:

a) …………………………………………………………………………………………..
b) …………………………………………………………………………………………..
c) …………………………………………………………………………………………..

*wypełnić jeżeli część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy, jeżeli nie to wpisać …nie  
dotyczy

…………………………………………………………, dnia: ……………………………………………

8. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
9. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w SIWZ i czuje się nimi związany i  
nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
10.W  przypadku  przyznania  zamówienia,  zobowiązuje  się  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

    Upełnomocniony przedstawiciel

Postępowanie nr K – 1 / 2011 Strona 32 z 38

Podpis Wykonawcy data



Udzielenie  i  obsługa  długoterminowego  kredytu  inwestycyjnego  na  realizację  przedsięwzięcia  
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'Czysty Dunajec'”, prowadzenie rachunku bieżącego Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. 
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                                                                                                                   Wykonawcy
  
............................................

                                                                                                             ( data, podpis, pieczęć)
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Załącznik  Nr 2
                                                                                                                           

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa  Wykonawcy ..........................................................................................
.............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................
............................................................................................................................

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  i  obsługę  długoterminowego 
kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu ‘Czysty Dunajec’ ” prowadzenie 
rachunku  bieżącego  Spółki  Komunalnej  Dorzecze  Białej  Sp.  z  o.o.  w  Tuchowie  oraz 
udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Oświadczam , że:

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w 
art.22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r .Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) dotyczące:

a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  działalności  lub  czynności  objętych  niniejszym 
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Podpisano dnia....................

..............................................................
podpis i pieczęć
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Załącznik  Nr  2a
                                 
Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia

Nazwa  Wykonawcy ..........................................................................................
.............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................
............................................................................................................................

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  i  obsługę  długoterminowego 
kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu ‘Czysty Dunajec’ ” prowadzenie 
rachunku  bieżącego  Spółki  Komunalnej  Dorzecze  Białej  Sp.  z  o.o.  w  Tuchowie  oraz 
udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Oświadczam , że:

brak jest podstaw wykluczenia z postępowania  wyżej wymienionego Wykonawcy  na podstawie  art. 
24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U 2010 nr 113 
poz.759. ze zm.)

Podpisano dnia....................

..............................................................
podpis i pieczęć
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Tuchów, dnia .............. 2011 r.

.................................... /nazwa banku/

DEKLARACJA WEKSLOWA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO

W załączeniu składamy do dyspozycji ............. /nazwa banku/ weksel własny „in blanco” z naszego 
wystawienia  opatrzony  klauzulami  „bez  protestu"  oraz  „bez  indosu”  na  zabezpieczenie 
wierzytelności .................. /nazwa banku/ w walucie polskiej w kwocie ……………………… zł (słownie: 
………………milionów  złotych)  wynikających  z  Umowy  kredytu  w  rachunku  kredytowym w walucie 
polskiej nr..................... z dnia ..........2011 r.

Bank ma prawo, w razie niedotrzymania terminów spłaty wynikających z w/w umowy, wypełnić ten 
weksel  w  każdym  czasie  na  sumę  odpowiadająca  zadłużeniu  Wystawcy  wobec  ............../nazwa 
banku/ z tego tytułu łącznie z odsetkami, prowizją i kosztami oraz weksel ten opatrzyć data płatności 
według uznania, zawiadamiając Wystawce listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru na 
niżej wskazany adres najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności.
Jednocześnie zobowiązujemy się do pisemnego informowania ...............  /nazwa banku/ o zmianie 
adresu oraz przyjmujemy do wiadomości, że wezwanie do zapłaty z weksla wysłane przez .................  
/nazwa banku/ na niżej wskazany adres, dwukrotnie awizowane przez urząd pocztowy i nie podjęte w 
terminie, uważa się za doręczone.

Miejscem płatności weksla jest ............... Weksel będzie płatny przelewem na konto ............/nazwa 
banku/. Numer rachunku bankowego zostanie wskazany również, w wezwaniu do zapłaty.
Wystawca przyjmuje do wiadomości, iż po wygaśnięciu zabezpieczonej wierzytelności zostanie listem 
poleconym wezwany do odebrania  weksla  oraz  wyraża  zgodę na komisyjne zniszczenie weksla w 
przypadku nieodebrania weksla we wskazanym w wezwaniu terminie.

ADRES WYSTAWCY WEKSLA:
Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o. w Tuchowie, 
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 
33-170 Tuchów
NIP: 993-04-06-600
REGON: 852747825
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Tuchów, dnia .............. 2011 r.

.................................... /nazwa banku/

weksel własny "bez indosu"

....................................... .................................... ....................................... 
miejsce wystawienia data wystawienia suma pieniężna 

......................................................... zapłacę bez protestu za ten własny weksel na zlecenie 
data płatności 

............................................................................................................... lecz nie na jej zlecenie 
osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony 

sumę.............................................................................................................................................. 

suma pieniężna słownie 

.......................................................... 
odręczny podpis wystawcy weksla 

............................................................ 
miejsce płatności weksla

ADRES WYSTAWCY WEKSLA:
Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o. w Tuchowie, 
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 
33-170 Tuchów
NIP: 993-04-06-600
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REGON: 852747825
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