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I. Zamawiaj ący: 

Zamówienia publicznego udziela:  

Gmina Rewal 

Ul. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal  

Tel. 91 38 49 011 

  

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego  zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dalej p.z.p. 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy p.z.p. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykup wierzytelno ści w wysoko ści 4.042.659,59 zł na 

realizacj ę zadań inwestycyjnych zaplanowanych w bud Ŝecie Gminy Rewal na 2011 rok.  

Okres finansowania 10 lat z mo Ŝliwo ścią wydłu Ŝenia okresu finansowania na wniosek 

Zamawiaj ącego  

 

UWAGA. 

W przedmiotowym postępowaniu określenia „wykup wierzytelności” oraz „kredyt” uŜywane są 

zamiennie. 

 

2. ZałoŜenia: 

2.1. Prowizja bankowa płatna jednorazowo, w chwili zawarcia kaŜdej z poszczególnych umów, których 
przedmiotowy wykup wierzytelności dotyczy. 
2.2. Karencja w spłacie kapitału do 30.09.2012 r. 
2.3. Spłata kapitału następować będzie w równych ratach rocznych - płatnych do 30 września 
kaŜdego roku. 
2.4. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego 
miesiąca poprzedniego plus stała marŜa banku w okresie obowiązywania umowy. 
2.5. Odsetki naliczane miesięcznie, płatne do 30 dnia kaŜdego kwartału (system kwartalny spłaty 
odsetek). 
2.6. MoŜliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami, spłat rat kredytu bez ponoszenia 
dodatkowych opłat. 
2.7.Zabezpieczenie wykupu wierzytelności – brak. 
2.8 Spłaty rat kapitałowych następować będą w okresach: 
 

• 30.09.2012 r. –  404.265,96 PLN 
• 30.09.2013 r –   404.265,96 PLN 
• 30.09.2014 r –   404.265,96  PLN 
• 30.09.2015 r. –  404.265,96 PLN 
• 30.09.2016 r. -   404.265,96 PLN 
• 30.09.2017 r. -   404.265,96 PLN 
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• 30.09.2018 r. -  404.265,96 PLN 
• 30.09.2019 r. -  404.265,96 PLN 
• 30.09.2020 r. -  404.265,96 PLN 
• 30.09.2021 r. -  404.265,96 PLN 
 

6. Kod CPV: 66.11.00.00-4       

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy gotowości wykonania zamówienia poprzez 
przekazanie  środków na rachunek bankowy Zamawiającego w terminach wynikających z 
zawartych umów o wykonanie zadań inwestycyjnych z poszczególnymi wykonawcami – nie 
później jednak jak do 30.09.2011 r. 

 

V. Warunki i wymagania stawiane Wykonawcom:  

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga 

dołączenia do oferty: 

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust.1 - 

treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 1  do SIWZ  

3. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

określonych w ust. 1 na podstawie złoŜonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę 

zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki. 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.  

Zamawiający Ŝąda dołączenia do oferty: 

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 

ustawy p.z.p. - druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 

2 ustawy p.z.p. (wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację 
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lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 

upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) 

wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p. 

5. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa wyŜej powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone 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. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający 

moŜe się zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 

6. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę przesłanki braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. na podstawie złoŜonego oświadczenia oraz 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5. Ocena spełnienia przesłanki braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. zostanie dokona na zasadzie: 

wykonawca spełnia / nie spełnia przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

7. Zamawiający wymaga takŜe dołączenia do oferty: 

1) wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1  do SIWZ  

2) podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2  do SIWZ  

3) sporządzonego przez Wykonawcę projektu umowy poŜyczki finansowej zawierającego 

postanowienia opisane w rozdziale III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” i rozdziale 

XV „umowa” 

4) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez 

pełnomocnika 

5) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego 

Obowi ązujące zasady !  

1. Dokumenty muszą być złoŜone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

2. Pełnomocnictwo naleŜy dołączyć w oryginale.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do Ŝądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 - (nie dotyczy pełnomocnictwa), 

w przypadku gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwość co do jej prawdziwości. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

VI. Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej:  

1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie inną 

trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upowaŜnioną 

do reprezentowania Wykonawcy.  

3. KaŜda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno 

ponumerowana.  

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób 

umoŜliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

5. Ofertę naleŜy złoŜyć na druku „OFERTA”- załącznik nr 1  do SIWZ, bez nanoszenia 

jakichkolwiek zmian. 

6. Cena określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na 

wartości zaleŜne od wielkości zamówienia, zawierająca koszty: 

* odsetek,  

* prowizji,  

* innych opłat (jeŜeli Wykonawca takie przewiduje) 

Cena oferty muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 

cenach (Dz. U Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). 

Kwota ofertowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać Ŝadnym 

negocjacjom. 

6.1. ZałoŜenia przyjęte do obliczenia ceny: 
6.1.1. WIBOR 1 M na dzień 02.08.2011r. = 4,61 %  . 
6.1.2. Wysokość prowizji banku: do 0,5 % od kwoty udzielonego kredytu, 
6.1.3. Dla obliczenia ceny przyjmuje się, Ŝe wykup wierzytelności udzielony jest, w 
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całości, 30.09.2011 r. w kwocie 4.042.659,59 zł. 
6.1.4. Cenę udzielenia kredytu naleŜy podać w PLN jako sumę wszystkich składników 
kosztów: 
-odsetki za okres spłaty według stopy procentowej ustalonej jako suma marŜy banku + 
WIBOR 1M  + do 0,5 prowizji banku od kwoty kredytu. 

 

7. Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia była wykonywana przez Wykonawcę 

osobiście. 

8. Wykonawca moŜe zastrzec, Ŝe określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeŜeniom 

powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. 

9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona 

w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane 

Wykonawcy oraz w napis : 

„Postępowanie nr ID.271.17.201. - Oferta na wykup wierzytelności nie otwierać przed godziną 10:00 

dnia 10.08.2011 roku”. 

1.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2.    Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

3.   Oferta złoŜona po terminie przewidzianym na składanie ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy. 

VII. Odrzucenie oferty: 

Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeŜeli: 

1. jest niezgodna z ustawą: p.z.p. 

2. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z 

zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy p.z.p.  

3. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

4. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

5. została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub niezaproszonego do składnia ofert 

6. zawiera błędy w obliczeniu ceny 

7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy p.z.p. 

8. jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów 

VIII. Ocena ofert: 

1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 

 



 7 

LP NAZWA KRYTERIUM WAGA  

1 CENA 100 % 

 
2. Sposób obliczania wartości punktowej  kryteriów: 

1/ Kryterium nr 1  „Cena” oceniane będzie jak niŜej 

X= 
oC

Cmin x 100 pkt 

gdzie:  

X - wartość punktowa ocenianego kryterium 

Cmin  - najniŜsza cena ze złoŜonych ofert 

Co - cena ocenianej oferty 

ZałoŜenie:   

1) Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium cena w niniejszym 

postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyŜej  

2) 100% (waga kryterium „Cena”) - oznacza, Ŝe w postępowaniu moŜna uzyskać max. 100 

pkt w ramach kryterium ceny (100% ze 100 pkt) 

3) Cena ofertowa powinna być wyraŜona w walucie polskiej i powinna zawierać wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne bonifikaty. 

3. Ocena końcowa oferty: 

Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 1. Maksymalnie Wykonawca 

moŜe uzyskać 100 pkt. 

IX. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami: 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w 

formie pisemne lub formie elektronicznej na adres zp@rewal.pl 

2. Zamawiający ustala, Ŝe w postępowaniu dopuszczalne jest porozumiewanie się 

Wykonawców z Zamawiającym jedynie w formie pisemnej , z zastrzeŜeniem ust. 3 

3. W przypadku przekazania oświadczeń lub dokumentów za pośrednictwem poczty 

elektronicznej , na Ŝądanie drugiej strony muszą być one kaŜdorazowo potwierdzone na 

piśmie.   

4. Korespondencję naleŜy kierować na adres: 

Gmin Rewal 

Ul. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal  

(nazwa (firma) i adres Zamawiającego) 

5. Godziny pracy Zamawiającego są następujące: 08:00 - 17:00. (poniedziałek) 
         7:45 – 15:30 (od wtorku do piątku) 
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6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Tomasz Bartkowski  

zp@rewal.pl 

X. Udzielenie wyja śnień dotycz ących SIWZ: 

1. Wykonawcy moŜe złoŜyć wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wyłącznie 

na piśmie, nie później do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy p.z.p.). 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

3. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

4. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w ust. 1. 

5. Treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez 

ujawniania źródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p.). 

6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 

XI. Wadium : 

W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium. 

XII. Termin zwi ązania ofert ą: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni  licząc od dnia, w którym upływa termin  

składania ofert. 

XIII. Miejsce i termin składania ofert  

Oferty naleŜy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - 

w zaklejonych nieprzeźroczystych kopertach w sekretariacie (pok. nr 6) Zamawiającego: do dnia 

10.08.2011 r. do godz. 10: 00 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj. 10.08.2011 r. o godz. 10: 10 w pok. nr 5, w siedzibie 

Zamawiającego:  

XV. Umowa: 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walucie innej niŜ PLN. 

2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną prowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego: 

1) strony oraz data umowy 

2) określenie przedmiotu umowy - zgodnie z SIWZ 

3) wszelkie opłaty jakie zobowiązany będzie ponosić Zamawiający 
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4) okres na jaki zostanie dokonany wykup wierzytelności - zgodnie z SIWZ 

5) warunki na jakich udzielony zostanie wykup wierzytelności 

6) określenie sposobu zabezpieczenia wykupu wierzytelności 

UWAGA:  wszelkie postanowienia związane z wykupem wierzytelności muszą znaleźć się w treści 

projektu umowy. 

 

7) numer rachunku bankowego Wykonawcy na jaki zamawiający będzie spłacał kolejne 

raty wynikające  z wykupu wierzytelności   

8) zasady zmiany umowy i rozstrzygania ewentualnych sporów z uwzględnieniem zapisów 

Działu IV - Umowy w sprawach zamówień publicznych - ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych 

9) Zapis określający, Ŝe spory mogące powstać na tle zawartej umowy strony będzie 

rozstrzygał sąd właściwy ze względu na Zamawiającego. 

XVI. Formalno ści zwi ązane z podpisaniem umowy: 

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie 

podpisana po uprawomocnieniu się wyników postępowania, tj. w terminie nie krótszym niŜ 5 

dni, z zastrzeŜeniem ust. 2 

2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych w art. 94 ust. 2 

ustawy p.z.p. 

3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, o czym 

wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie. 

4. Przed podpisaniem umowy strony ustalą: osoby reprezentujące Wykonawcę oraz 

Zamawiającego. 

5. Ustala się, Ŝe umowa zostanie podpisana w dwóch egzemplarzach - po jednym dla kaŜdej 

ze stron umowy. 

XVII. Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  

XVIII. Udost ępnianie dokumentacji:  

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 

2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

uniewaŜnieniu postępowania z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia  

3. Wykonawca moŜe wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie 

dokumentów (w przypadku ofert - tylko w części nie zastrzeŜonej przez Wykonawców), a 

Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji.  

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
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Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w dziale VI „środki ochrony prawnej” ustawy p.z.p. 

2. Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy p.z.p. 

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

4. Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy p.z.p. 

Załączniki :  

1. Załącznik nr 1 - druk „Oferta” 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy 

3. Załączniki formalne: 

a) Rb – 27S 

b) Rb -28S 

c) Rb-NDS 

d) Rb-N 

e) Rb-Z 

f) Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym projekcie 

budŜetu na 2011 rok 

g) Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym projekcie 

uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 

h) informacja o stanie mienia komunalnego 

i) informacja o kredytach i udzielonych poręczeniach 
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Załącznik nr 1 

 
 

 

 
 

 
 

………….dnia……………. 
 

pełna nazwa oferenta 
……………………….. 
 
……………………….. 
         email 

 
FORMULARZ  CENOWY  OFERTY 

 
Zamawiaj ący 
Gmina Rewal 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 

 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
 
Wykup wierzytelności w wysokości 4.042.659,59 zł na realizację zadań 
inwestycyjnych zaplanowanych w budŜecie Gminy Rewal na 2011 rok 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją  istotnych 
warunków zamówienia: 
 

a. oferowana stopa odsetek w procentach = …………………….% 
z tego: 
WIBOR 1 M na dzień 02.08.2011 r. = 4,61 % 
 
marŜa banku doliczona do WIBOR 1 M    = ……..…….....% 
 

b. do 0,5 %  prowizji od udzielonego kredytu = ……………….% 
 

 
Oferowana cena wykupu wierzytelno ści wynosi ………… …….…………………..zł 
 
(słownie 
złotych……………………………….………………….…………..………………….………. 
 
 
 
w tym: 
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odsetki od kredytu wynoszą 
…..…………………….…………..…………….……………zł 
 
do 0,5% prowizji od udzielonego kredytu wynosi 
………………….……..………..………...zł 
 
2. Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi przyjmujemy bez 

zastrzeŜeń warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z materiałami 
przetargowymi oraz nie zgłaszamy uwag co do procedury udzielenia zamówienia.  

 
3.  Oświadczamy, Ŝe oferta sporządzona została zgodnie z postanowieniami SIWZ     
      i nie dokonano Ŝadnych zmian we wzorach formularzy. 
 
4. Podwykonawcom zamierzamy zlecić następujące części zamówienia: …………….. 
      
……………………………………………………………………………………………….. . 
 
5.  Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia, w którym  
     upływa termin składania ofert 
 
6.    Wykaz załączników do oferty: 
 
      1. ………………..………………. 
 
      2. ………………………..………. 
 
      3. ………………………..………. 
 
 
 
 
 
 
………………………. 
             data 
 
 
 

 
…………........................…… 
podpis osoby (osób) uprawnionych do  
występowania w imieniu Wykonawcy  
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

…………………………………….dnia …………………………….. 

pieczątka firmy 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nr postępowania: ID.271.19.2011, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

  
Wykup wierzytelności w wysokości 4.042.659,59 zł na realizację zadań inwestycyjnych 
zaplanowanych w budŜecie Gminy Rewal na 2011 rok 
 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy 

Oświadczam, Ŝe nie podlegam (my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dalej 

p.z.p. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wyklucza si ę: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienaleŜycie, jeŜeli 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, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie 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 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
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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 zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 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 pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających 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 pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających 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 pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających 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. 

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

(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 

 


