Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu BPM.ZZP.271.183.11

...................................................................................
Nazwa i adres Banku (wykonawcy)

...................................................................................
(NIP, Regon)

Nr sprawy: BPM.ZZP.271.183.11

WNIOSEK
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NA:
„UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA”
Nawiązując do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Suplement do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2011/S 45-074106 z dnia 05.03.2011 r. o zamówieniu
na: „UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA”, ogłoszonego
przez zamawiającego Miasto Nowy Sącz wnoszę o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym
przetargu.
1. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu tj. warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010
r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” a także szczegółowo określone
w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane:
a) nr tel.:

.................................................. ,

b) nr fax.:

.................................................. ,

c) adres e-mail:

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

3. Oświadczam, że cały wniosek składa się z ......... stron, w tym: z niniejszego wniosku oraz:
a) oświadczenia o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (można skorzystać
z załącznika nr 1 do wniosku),
b) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu (można
skorzystać z załącznika nr 1 do wniosku),
c) aktu prawnego regulowanego art. 14 ustawy z 29.8.1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.
z 2002 r. Dz.U. Nr 72, poz. 665 ze zm.), zwanej dalej „Prawem bankowym” (jeżeli dotyczy)*;
d) zezwolenia regulowanego art. 20, art. 30a i art. 36 Prawa bankowego (jeżeli dotyczy)*;
e) zezwolenia regulowanego art. 21, art. 30a i art. 36 Prawa bankowego (jeżeli dotyczy)*;
f) zezwolenia regulowanego art. 36 i art. 40 Prawa bankowego (jeżeli dotyczy)*;
g) zezwolenia regulowanego art. 48 lit. ł) Prawa bankowego (jeżeli dotyczy)*;
h) zezwolenia regulowanego art. 48 lit. l) Prawa bankowego (jeżeli dotyczy)*;

i) aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
j) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
k) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
l) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
m) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
n) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
o) oświadczenia o ustanowieniu (na podst. art. 23 ust. 2 ustawy) pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy,
można skorzystać z załącznika nr 3 do wniosku)*,
p) pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt VI.3)1)h) „Informacji dodatkowych” zawartych
w ogłoszeniu o zamówieniu - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli
dotyczy)*.
4. Oświadczam, że mam siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i z uwagi na to przedstawiam następujące dokumenty, stosownie do zapisów
zawartych w ogłoszeniu o przetargu - III.2) WARUNKI UDZIAŁU, III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego, pkt
III.2.1)10) (jeżeli dotyczy)*:
a) ...................................................,
b) ...................................................,

c) .................................................. .
5. Załącznikami do niniejszego wniosku są następujące dokumenty, które nie były wymagane
przez zamawiającego, a są istotne dla przebiegu postępowania;
a) ...................................................,
b) ...................................................,
c) .................................................. .

Miejscowość i data : .....................................................

........................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

*) -niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do wniosku BPM.ZZP.271.183.11

………….......………………………
/pieczęć firmowa/

OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy
Oświadczam, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. spełniam warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość............................................ Data.......................................

.................................................................................
Podpis osoby – osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawców

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy
I. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności na
podst. art. 24 ust. 1 ustawy, 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 sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez 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 pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, 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 mających 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 pracę

6.

7.

8.

9.
10.

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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 mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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 pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, 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 mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
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 mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 pkt 1-4.

II. Równocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż niezależnie od wyżej wymienionych
przypadków powodujących wykluczenie z postępowania, zostanę z tego postępowania wykluczony także w
razie zaistnienia okoliczności wymienionych art. 24 ust. 2 ustawy, który stanowi, że z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisów nie
stosuje się do wykonawców którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art.
67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z
ofertą;
3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności
karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

Miejscowość............................................ Data.......................................

.................................................................................
Podpis osoby – osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawców

Załącznik nr 2 do wniosku BPM.ZZP.271.183.11

WYKAZ WYKONANYCH, JAK RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH, USŁUG W ZAKRESIE
NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
(wymogi określa ogłoszenie o zamówieniu:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM, pkt III.2)WARUNKI
UDZIAŁU ppkt III.2.3) Zdolność techniczna)

lp.

Przedmiot wykonanej lub
wykonywanej usługi

Data rozpoczęcia i
zakończenia wykonywania
usług

WARTOŚĆ USŁUGI
(WYSOKOŚĆ UDZIELONEGO KREDYTU)

NAZWA, ADRES, TELEFON
ODBIORCY USŁUGI

Należycie wykonane usługi polegające na udzieleniu kredytu w wysokości min. 2 000 000,00 PLN.

1

2

3

4

5

UWAGA: do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.

Miejscowość ................................................. data .......................................

............................................................................
Podpis osoby – osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3 do wniosku BPM.ZZP.271.183.11

Miejscowość ..................................
data .................................................

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczamy, że składając ofertę wspólną, ponosimy solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia dotyczącego „UDZIELENIA KREDYTU
DŁUGOTERMINOWEGO DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA”
Jednocześnie w oparciu o art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

ustanawiamy pełnomocnika ...............................................................
(imię, nazwisko)

do: reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia / reprezentowania w
przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.*

Firma – podmiot

Firma – podmiot

Firma – podmiot

/pieczęć firmowa/

/pieczęć firmowa/

/pieczęć firmowa/

………………………………
imię i nazwisko osoby uprawnionej do
reprezentowania

………………………………
imię i nazwisko osoby uprawnionej do
reprezentowania

………………………………
imię i nazwisko osoby uprawnionej do
reprezentowania

……………………………
/podpis/

……………………………
/podpis/

……………………………
/podpis/

*) niepotrzebne skreślić

