
Przetarg nieograniczony na udzielenie  i obsługę kredytu złotówkowego w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                  ZP 271.13.12 1 

          
      Gmina Jeżowe 
     Jeżowe 136 A 
     37-430 Jeżowe 

 
 

Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A,     NIP  602-00-17-490    tel. 015 8794304, fax. 015 8794342,        E-mail: jezowe@pro.onet.pl,      www.jezowe.pl 

 
 
Nr sprawy  ZP 271.13.12 

  
 

 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
na wykonanie usługi  pn.: 

 
 

Udzielenie i obsługa  długoterminowego  kredytu złotówkowego  

w wysokości 2.000.000,00 zł  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

 

 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2010 r. Nr 133, poz. 759,  
z późn.zm. - zwanej dalej "ustawą". 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIWZ zawiera 14 kolejno ponumerowanych stron.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

§ 1 Zamawiający: 
 
1. Gmina Jeżowe – reprezentowana przez Wójta Gminy Jeżowe - inż. Gabriel Lesiczka 
 

Województwo: Podkarpackie Powiat: niżański 
Gmina: Jeżowe Kod pocztowy: 37-430 
Miejscowość: Jeżowe Adres siedziby: Jeżowe 136 A 
Nr domu: 136 A Nr lokalu:   
REGON: 830409413 NIP: 602-00-17-490 

Nr telefonu: (015) 879-43-43, 87 94304 Nr faksu: (015) 879-43-42 

Adres poczty elektronicznej  sekretariat@jezowe.pl, jezowe@poczta.fm 
 
Godziny urzędowania : 8.30 - 15.30  
 

Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  
i wydanych do niej przepisów wykonawczych. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone 
jest na podstawie art. 39 ustawy Pzp. 
 
 
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
  - Biuletyn Zamówień Publicznych  
  -strona internetowa Zamawiającego www.jezowe.pl, www.jezowe.bip.podkarpackie.pl 
  - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 
 

§ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).  
2. Ilekroć w Specyfikacji dla Wykonawców użyte jest pojęcie ustawa Pzp należy przez to rozumieć 
ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w ust. 1.  
 

 
§ 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu 
złotówkowego w wysokości 2.000.000,00 zł. / słownie: dwa miliony złotych / na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań.  

Kod CPV 66.11.30.00-5  Usługi udzielania kredytu 
 
2. Podstawowe dane o kredycie: 
 
2.1. Kwota kredytu 2.000.000,00  zł uruchamiana w kilku transzach na życzenie Zamawiającego. 
 
2.2. Okres karencji w spłacie pierwszej raty kapitałowej i odsetek  do 31.03.2013 r.  
 
2.3. Okres spłaty kredytu – 8 lat. Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych od   
       marca  2013 r. do grudnia 2020 r. - 8 lat  (z zastrzeżeniem możliwości przedterminowej spłaty  
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       kredytu bez  ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów).  
       Spłata kapitału następować będzie do końca każdego miesiąca kończącego kwartał. 
 
2.4.  Terminy spłaty odsetek: raty odsetkowe płatne będą w terminach spłaty rat kredytu ( do końca   
          każdego miesiąca kończącego kwartał ) 
 
2.5.   Oprocentowanie kredytu będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu 
         o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych 
         skorygowanej  o stałą w okresie kredytowania marżę Banku.  
 
2.6.   Środki z kredytu muszą zostać uruchomione w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia  zawarcia       
 umowy . 
 
2.7.   Przewiduje się zawarcie umowy we wrześniu 2012 r.  
 
2.8. W celu porównania złożonych ofert przyjmuje się, że odsetki będą naliczane od września 2012 r.  
       Faktyczne naliczanie odsetek następować będzie od dnia przekazania środków finansowych na  
       rachunek Zamawiającego. Odsetki naliczone za okres od dnia przekazania środków na rachunek  
       Zamawiającego do 31 marca 2013 roku będą płatne  wraz z pierwszą ratą  do 31 marca 2013 r.   
 
3. Do wyliczenia kosztu odsetkowego należy przyjąć 30 dni w miesiącu i 365 dni w roku. W przypadku 
gdy termin spłaty przypada na dzień wolny, należy przyjąć spłatę w pierwszym dniu roboczym po tym 
dniu.  
 
Planowany harmonogram spłat kredytu w latach: 
 

rok 2013..................... kwota 33.000,00 (4 raty po 8.250,00) 

rok 2014 .................... kwota 33.000,00 (4 raty po 8.250,00) 

rok 2015 .................... kwota 322.000,00 (4 raty po 80.500,00) 

rok 2016 .................... kwota 322.000,00 (4 raty po 80.500,00) 

rok 2017 .................... kwota 322.000,00 (4 raty po 80.500,00) 

rok 2018 .................... kwota 322.000,00 (4 raty po 80.500,00) 

rok 2019 .................... kwota 322.000,00 (4 raty po 80.500,00) 

rok 2020 .................... kwota 324.000,00 ( 4 raty po 81.000,00) 

3. Zamawiający zastrzega możliwość: - wykorzystania mniejszej kwoty kredytu. Kredytodawca nie  
będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu - wcześniejszej spłaty kredytu bez 
ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty 
kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.  
 
 

§ 4 TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:  
I transza - wrzesień 2012 r. - 1.000.000,00 zł 
II transza - wrzesień/październik 2012 r. - 500.000,00 zł 
III transza - listopad/grudzień 2012 r. - 500.000,00 zł 
.  
 

§ 5 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA OPROCENTOWANIA : 
 
5.1 Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: zmienna stopa procentowa ustalona w oparciu 
o stawkę WIBOR 1M (dla przygotowania oferty należy przyjąć WIBOR 1M - jako średnią za ostatni  
miesiąc tj. 4.91 %.) pomniejszona lub powiększona o marżę banku.  
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Podana w ofercie stawka WIBOR służy wyłącznie do porównania ofert. Rzeczywista stawka będzie 
zmieniana w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych 
liczoną wg stanu średniego WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym kończy się okres 
obrachunkowy, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. Podana w ofercie wielkość 
marży będzie wielkością stałą w okresie obowiązywania umowy kredytowej i nie będzie mogła podlegać 
negocjacji. Marża może być ujemna, dodatnia lub wynosić 0%.  
 
5.2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez poboru przez Wykonawcę 
pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu.  
 
5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez 
ponoszenia dodatkowych opłat.  
 
5.4. Zabezpieczeniem kredytu będzie własny weksel in blanco.  
 
5.5. Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Bank nie pobierze żadnej prowizji od 
kredytu tj.: 

- prowizji przygotowawczej 
- prowizji od przyznanego kredytu 
- prowizji od wcześniejszej spłaty  
- prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu. 

Ponadto Bank nie będzie pobierał opłat dodatkowych niewynikających bezpośrednio  
z umowy i przedłożonej oferty.  
 
5.6.  W celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Gminy Jeżowe Zamawiający w załączeniu 
przedkłada:  
 
1) Sprawozdanie finansowe Rb–NDS – za okres od początku roku 2012 r;  

2) Sprawozdanie finansowe Rb–Z – za okres od początku roku 2012 r;  

3) Sprawozdanie finansowe Rb–27S – za okres od początku roku 2012 r;  

4) Sprawozdanie finansowe Rb–28S – za okres od początku roku 2012 r;  

 
 

§ 6 OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień;  
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;  
3)dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp.  
 
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według reguły 
„spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów. 
  
3. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  
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§ 7 OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJ ĄCE SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 
1. Wykonawcy muszą złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  
z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp. oraz, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - według wzoru z Załącznika nr 2.  
 
2. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w § 5 ust.1 pkt 1 Wykonawca musi obligatoryjnie 
złożyć:  
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert;  
2) Decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na utworzenie banku lub 
zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 
ustawy Prawo Bankowe – lub dokumenty równoważne.  
 
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy 
Pzp. Zamawiający żąda:  
1) pełnomocnictwa dla jednego z Wykonawców do reprezentowania w postępowaniu;  
2) oświadczenia złożonego przez każdego z Wykonawców o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie tych warunków.  
3) w przypadku wyboru złożonej przez nich oferty umowy określającej w szczególności: oznaczenie 
stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych 
przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń między stronami. Umowa musi być złożona 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym.  
 
4. Oferta wspólna musi być podpisana przez Pełnomocnika, z którym także będzie prowadzona wszelka 
korespondencja.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność  
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy.  
 
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 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  

 
6. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że zamówienie nie może 
zostać powierzone podwykonawcom.  
 
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli 
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
 
8. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę Banku (przedsiębiorstwa) w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 z późn. zm.) co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania 
ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią 
oferty w sposób trwały.  
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§ 8 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania.  
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do 
Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. Art 38 Pzp. 
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ 
bez ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.jezowe.bip.podkarpackie.pl. 
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. a także zamieszcza na stronie internetowej 
www.jezowe.bip.podkarpackie.pl uwzględniając warunki określone w art. 38 ust. 4a.  
 
5. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:  
 
1) w zakresie przedmiotu zamówienia – Wiesław Łach Skarbnik Gminy – w godz. 8:00 – 15:00 
      od poniedziałku do piątku, pok. nr 24, tel. (015) 8794 304, wew. 122 – Urząd Gminy Jeżowe 
 E- mail : sekretariat@jezowe.pl 
 
2) w zakresie SIWZ – Kazimierz Bujak w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, pok.  
     nr 6A , tel. (015) 8794 159- Urząd Gminy  Jeżowe  E- mail :sekretarz @jezowe.pl  

 
 

§ 9 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium  
 
 

§ 10 TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu z zastrzeżeniem art. 85 
ust. 4 ustawy Pzp.  
 
 

§ 11 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 
 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia .  
 
2. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis i pieczątkę 
osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo dołączone do oferty 
musi być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, maszynie do 
pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści 
formularza oferty (Załącznik nr 1 SIWZ ), wszystkie wolne pola muszą być uzupełnione.  
 
4. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane 
 i złączone w sposób trwały.  
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5. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie (nie wolno używać korektora) muszą być parafowane przez 
osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.  

 
6. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  
z napisem ,,Oferta” i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę 
spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z 
numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci); wszelkie elementy oferty nie 
opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert i oceny 
ofert, a brak adnotacji dotyczących nazwy i adresu Wykonawcy może być przyczyną wcześniejszego 
otwarcia oferty.  
 
7. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię 
 i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia  
i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać 
imię i nazwisko podpisującego.  
 
8. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 
Wykonawcę.  
 
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, 
wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.  
 
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian musi być opisane w sposób wskazany w ust. 6 oraz dodatkowo oznaczone słowem „ZMIANA”.  
 

 
§ 12 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 
 

1. Oferty należy złożyć w budynku Urzędu Gminy  Jeżowe 136 A, 37 - 430 Jeżowe, w pokoju Nr 11 
(Sekretariat) do dnia 31.08.2012 r. do godz. 10:00.  
 
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom. 
  
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.08.2012 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Jeżowe 
 136 A, 37 – 430 Jeżowe, w pokoju Nr 20 (Sala posiedzeń). Otwarcie ofert jest jawne.  

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

 Ofertę należy dostarczyć i złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie 
Zamawiającego: 

 
Gmina Jeżowe 
Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe 
Pokój nr 11 Sekretariat 

 
3.1 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:  

siedziby zamawiającego:  
 
Gmina Jeżowe  
Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe 
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3.2  Oznakowane następująco:  
Koperta zewnętrzna : 
             Oferta na przetarg :  
 

Udzielenie i obsługa  długoterminowego  kredytu złotówkowego w wysokości 2.000.000,00  zł.  na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

 
- Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A 

- Nie otwierać przed 31.08.2012 r. godz. 10.00 

 

Koperta wewnętrzna:  

Oferta na przetarg :  
 

Udzielenie i obsługa  długoterminowego  kredytu złotówkowego w wysokości 2.000.000,00  zł.  na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 
- Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A 
- Nazwa i adres Oferenta 

 
§ 13 KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

 
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:  
 

Nazwa kryterium  Waga  
Cena 100 % 

 
2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następującego wzoru: 
  

             Nr kryterium:                                       Wzór:  
1 - Cena  Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100  

gdzie:  
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof - cena podana w ofercie  

 
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
 
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
5. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ust. 1 
ustawy Pzp. 
 
6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone w SIWZ otrzyma 
największą liczbę punktów.  

 
§ 14  FORMALNOŚCI   PRZEDUMOWNE 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o:  
1.1  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
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streszczeniem i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium 
oceny ofert i łączną punktację;  
1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  
1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne;  
 
2. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w ust. 1 pkt 1) Zamawiający umieści na stronie 
internetowej www.jezowe.bip.podkarpackie.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  
 
3. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 
10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu 
związania ofertą.  
 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu 
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.  
 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostały ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp.  

 
§  15 ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 
W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania  

umowy.  
 

 §  16  ISTOTNE  POSTANOWIENIA UMOWY  
 

Oferent/ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty projekt umowy z zastrzeżeniem, że musi 
ona odpowiadać wszystkim warunkom określonym przez Zamawiającego w SIWZ. 
 

 
 § 17 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 
Środki ochrony prawnej określone w Rozdz. 5 Dział VI  Pzp przysługują Wykonawcom i innym 
osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku  
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  
 

§ 18  INFORMACJE   DODATKOWE 
 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej  
4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.  
6. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych.  
7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  
8. Zamawiający nie przewiduje dokonania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
9. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.  

 
§ 19 POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Oferty są jawne od dnia ich otwarcia. Pozostałe załączniki 
do protokołu są jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 
Udostępnienie zainteresowanym dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:  
1) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;  
2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów;  
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;  
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4) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów;  
5) Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce tylko i wyłącznie w siedzibie Zamawiającego,  
w czasie godzin jego urzędowania.  
 
2. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu 
cywilnego.  

 
§ 20  ZAŁĄCZNIKI 

 
Załącznikami są:  
 
1.  Formularz oferty  
2. Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia   
     publicznego oraz o nie podleganiu wykluczeniu  
3. Sprawozdanie Rb – NDS  
4. Sprawozdanie Rb – Z  
5. Sprawozdanie Rb – 27S  
6. Sprawozdanie Rb – 28S  
7. Numer nadania NIP i REGON  
 
 
 
 
 Zatwierdzono w dniu:  
                                                                                                          2012.08.22 
 
        ........................................................... 
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      Gmina Jeżowe 
     Jeżowe 136 A 
     37-430 Jeżowe 

 

Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A,     NIP  602-00-17-490    tel. 015 8794304, fax. 015 8794342,        E-mail: jezowe@pro.onet.pl,      www.jezowe.pl 

 

Załącznik nr 1. 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa.................................................................................................................... 

Siedziba................................................................................................................. 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

nr NIP...................................................................................................................... 

nr REGON............................................................................................................... 

Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty): 

Imię i nazwisko …………………… ….………. tel. ……………….. fax ……… 

Dane dotyczące zamawiającego: 

       Gmina Jeżowe 
       37-430 Jeżowe Centrum 136A 

Zobowiązania wykonawcy: 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759 z późn. zm.) 
 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.:   
 

Udzielenie i obsługa  długoterminowego  kredytu złotówkowego  
w wysokości 2.000.000,00 zł  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 
 
L.p.  

Udzielenie i obsługa  długoterminowego  kredytu złotówkowego  
w wysokości 2.000.000,00 zł  na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. 
 

 
Wysokość 

oprocentowania 
(%) 

 
Kwota (zł) 

 
1. 

 
Oprocentowanie kredytu (WIBOR 1M  4,91 % , wg stanu 
średniego WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego miesiąc,  
w którym kończy się okres obrachunkowy (+/– marża banku) 
 

  

 
2. 

 
Opłaty i prowizje przygotowawcze 
 

  

3. 
 
 
 

Całkowita cena kredytu  
 

słownie: .................................................................................. 
 

 
 
 

 

 
 
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z udzieleniem 
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 i realizacją przyszłego świadczenia umownego. 
 
4. Oświadczamy, że środki kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł zostaną uruchomione nie później niż  
w 7 dniu kalendarzowym licząc od dnia zawarcia umowy.  
 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w SIWZ i nie wnosimy  
do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.  
 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ tj. 30 
dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.  
 

Załączniki do oferty:  

…………………………………………………….……………………………………………………. 
……………………………………………………................................................................................... 
 

Zastrzeżenie wykonawcy *: 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………..……..... 

 

 

 

Oferta zawiera .....… stron 
 
 
 
 
 
 ................................................................................                                                         ………………………………………………  
                                miejscowość i data podpis i pieczęć 
 
 
 
 

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach  
rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*/ niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 

 
  
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 
 

  
 

OŚWIADCZENIE 
 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:  
 

 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

Udzielenie i obsługa  długoterminowego  kredytu złotówkowego  
w wysokości 2.000.000,00 zł  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 
  Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony 
na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie 
firmy oświadczam, że:  
 
1) spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., który brzmi:  

 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień;  
 
2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 
  
3)dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
.  
 

 

 

……………………………………………….             ................................................................. 

      miejscowość i data                                                                     podpis i pieczęć  

 
 

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach  
rejestrowych    lub we właściwym pełnomocnictwie) 
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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY  W OKOLICZNO ŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

Udzielenie i obsługa  długoterminowego  kredytu złotówkowego  
w wysokości 2.000.000,00 zł  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 
  Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony 
na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie 
firmy oświadczam, że:  
 
Brak w stosunku do mnie (nas) podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 
 

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została 
stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z 
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo  skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6. spółki partnerskie , których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne , których komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

 

 

……………………………………………….             ................................................................. 

                               miejscowość i data                                                                     podpis i pieczęć  

 

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach  
rejestrowych    lub we właściwym pełnomocnictwie) 

 
 

pieczęć Wykonawcy 
 


