
 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OFERTA 

 

Nr tel. 

………………………………………. 

Nr faxu: 

……………………………………. 

e-mail: 

……………………………………… 

NIP: 

………………………………………….. 

 

 

Gmina Branice 

ul. Słowackiego 3, 

48-140 Branice  

  

 

Nawiązując do ogłoszenia na: 

 

 

„Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. 

Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej w Branicach” oraz innych zadań inwestycyjnych Gminy 

Branice.”  

 

 

JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ PODPISANI 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)  

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAM ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznaję się za 

związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 

określonych w SWZ1: 

 

 
1 Koszt kredytu należy obliczyć w następujący sposób dla kwoty 1 000 000,00 zł przyjmując WIBOR 1M z dnia 31 
marca 2022 r. w wysokości 4,12 % w stosunku rocznym (dla potrzeb złożenia oferty). Aby obliczyć koszt udzielenia 
i obsługi kredytu należy wyszczególnić oprocentowanie kredytu, na które składa się stawka bazowa WIBOR 1M + 
marża banku. Szarych pól nie wypełniać. 
 



Wyszczególnienie 
w  % w złotych 

1. Stawka bazowa  

WIBOR  1M  na dzień 31 marca 2022 r. 
4,12%  

2. Marża banku  

(stała przez cały okres kredytowania) 
  

3. Oprocentowanie  

(łącznie pozycja 1 + 2) 
  

4. Łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu  w 

złotych 
X  

 

4. OŚWIADCZAM, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ do realizacji zamówienia przy 

czynnościach określonych w SWZ zostaną zaangażowane osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy. 

5. OŚWIADCZAM, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum2 dla potrzeb niniejszego zamówienia 

jest następujący:  

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

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

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

6. OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się z IPU określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam(-y), że wypełniłem(-liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO (patrz: Rozdział II ust. 4 SIWZ) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(-liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dane osobowe tych osób były pozyskiwane)3.  

8. OŚWIADCZAM, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w zakresie podatku VAT. 

9. Oświadczam, że jesteśmy*: 

1) mikroprzedsiębiorstwem  

2) małym przedsiębiorstwem 

3) średnim przedsiębiorstwem   

4) dużym przedsiębiorstwem 

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie*/przy udziale podwykonawców w następującym 

zakresie *: 

 
3 Niepotrzebne skreślić. 
3 UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO – treść niniejszego 
oświadczenia należy wykreślić. 



……………………………………………………………………………………………………… 

(zakres powierzonych dostaw / nazwa Wykonawcy) 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

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

12. OŚWIADCZAM, że informacje zawarte na stronach od …………….. do ……………. Stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) i nie mogą być udostępniane.  

13. OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na.............. stronach. 

14. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty są: 

 

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

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

  



Załącznik nr 2 do SWZ 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW 

 
Wykonawca: 
……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

 

„Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. 

Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej w Branicach” oraz innych zadań inwestycyjnych Gminy 

Branice.”  

 

 
 
oświadczam, co następuje: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., 

2. Wskazuję dostępność odpisu z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym ogólnodostępnej i 

bezpłatnej  bazy danych, z których zamawiający może pobrać samodzielnie ww. dokument. 

Adres internetowy:  ………………………………………………………………………………. 

Nr KRS/CEIDG:  ………………………………………………………………………………………… 

3. Oświadczam, że moja oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 

2022.04.15). 

______________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

 
 
Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. 
 

______________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

 



 
 

Oświadczenie podmiotu  

składane na podstawie art. 125 ust. 5 p.z.p.  

 
OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA4: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p .z.p., 

2. Wskazuję dostępność odpisu z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym  ogólnodostępnej 

i bezpłatnej  bazy danych, z których zamawiający może pobrać samodzielnie ww. dokument. 

Adres internetowy:  ………………………………………………………………………………………….. 

Nr KRS/CEIDG:  ………………………………………………………………………………………….. 

3. Oświadczam, że oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15). 

 
___________________________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie jakim Wykonawca powołuje się 
na moje zasoby. 

 
___________________________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH IKFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

______________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

  

 
4 Wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt 
pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 



Załącznik nr 3 do SWZ 
 

Oświadczenie podmiotu5  

składane na podstawie art. 118 ust. 3 p.z.p.  

Ja: 

 _________________________________________________________ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony 

reprezentant itp.*)) 

 

Działając w imieniu i na rzecz: 

_________________________________________________________ 
(nazwa Podmiotu) 

Zakres udostępnianych wykonawcy zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

_______________________________________________________________________ 
(określenie zasobu –, ….) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_______________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 

 
w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą: 
 

 

„Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. 

Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej w Branicach” oraz innych zadań inwestycyjnych Gminy 

Branice.”  

 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

_________________________________________________________________ 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________ 
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

  

 
5  Złożenie jest wymagane jedynie wówczas gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. Zamiast 
przedmiotowego oświadczenia można złożyć inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu udostępniającego. 



 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 

   

 

1. Informujemy, że nie należymy grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania, 

o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

 

______________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

 

 

2. Informujemy, że należymy do grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania 6 , 

o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

3. Równocześnie oświadczamy, że powiązania z innymi wykonawcami nie zakłócają 

konkurencji, czego dowodzą załączone do oświadczenia wyjaśnienia wskazujące, iż oferty 

były przygotowane niezależnie od siebie.   

 

 

______________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

  

 
6 Pod pkt 2 i 3 podpisują się wyłącznie Ci wykonawcy, którzy funkcjonują w grupie kapitałowej z innymi wykonawcami ubiegającymi 
się o realizację zamówienia. 

 

 

 

Pieczęć wykonawcy 

(nazwa Wykonawcy) 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 5 p.z.p.  

 



 
Załącznik nr 5 do SWZ 

 
 
Wykonawca: 
……………………………………… 

……………………………………… 

 

Oświadczenie o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania  

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym na:  

 

„Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. 

Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej w Branicach” oraz innych zadań inwestycyjnych Gminy 

Branice.”  

 

Oświadczam(-y), że informacje zawarte w złożonym w przedmiotowym postępowaniu oświadczeniu o 

niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ), 

w zakresie niżej wskazanych podstaw wykluczenia z postępowania, pozostają aktualne, tj. 

oświadczam(-y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie:  

1) art. 108 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych;  

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

4) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

5) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie dotyczącym zawarcia z 

innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; 

6) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

7) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Oświadczam, że moja oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15). 

 

*przekreślić gdy nie dotyczy 

 

 

______________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

 

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa 

odrębne oświadczenie. 

 

 
 
  



 
Załącznik nr 6 do SWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - Opz 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej w Branicach” oraz innych 

zadań inwestycyjnych Gminy Branice.”.  

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

kod CPV: 66.11.30.00–5 Usługi udzielania kredytu 

3. Na przedmiot zamówienia składa się udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Branice w wysokości 

1.000.000,-zł na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, 

ul. Szkolnej w Branicach” oraz innych zadań inwestycyjnych Gminy Branice. Przez obsługę kredytu 

należy rozumieć czynności związane z obsługą spłat rat kapitałowych i odsetek od kredytu.  

4. Kwota kredytu zostanie pozostawiona do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia kredytu w transzach, na podstawie dyspozycji 

kredytobiorcy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2022 r.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w całości - bez prowizji i opłat z tego 

tytułu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą za okres 

jego faktycznego wykorzystania. 

7. Spłata rat kapitałowych kredytu nastąpi od  marca  2023 r. do 30 czerwca 2032 r. i będzie 

regulowana w następujących ratach: 

a) w roku 2023: 3 raty: pierwsza – 15 000,00 zł (na koniec I kwartału), druga – 15 000,00 zł (na 

koniec II kwartału), trzecia – 20 000,00 zł (na koniec III kwartału) - roczna spłata 50 000,00 zł 

b) w latach 2024 – 2031: pierwsza – 40 000,00 zł (na koniec I kwartału), druga – 40 000,00 (na 

koniec II kwartału), trzecia 30 000,00 zł - każdego roku spłata kredytu w wysokości 110 000,00 

zł., 

c) w roku 2032 : pierwsza – 40 000,00 zł (na koniec I kwartału), druga 30 000,00 zł (na koniec II 

kwartału – roczna spłata 70 000,00 zł.  

8. Spłata rat kapitału będzie następować ostatniego dnia kalendarzowego każdego kwartału. Ustala 

się okres karencji w spłacie kredytu do dnia 30 marca 2022 r.  

9. W sytuacji, gdy kwota zaciągniętego kredytu będzie mniejsza niż 1 000 000,00 zł harmonogram 

spłat zostanie odpowiednio zmieniony. 

10. Spłata odsetek będzie odbywać się w okresach miesięcznych na podstawie otrzymanego od banku 

zawiadomienia o ich wysokości, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym 

nastąpiło uruchomienie kredytu w terminie do ostatniego dnia miesiąca  następującego po 

miesiącu, za który naliczono odsetki. Odsetki za pełny miesiąc kalendarzowy będą naliczane od 



aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym, na koniec każdego miesiąca. Zawiadomienie o 

wysokości naliczonych odsetek winno być dostarczone zamawiającemu najpóźniej 10 dni przed 

ich terminem płatności. Dopuszcza się elektroniczną formę przesłania tego zawiadomienia.  

11. Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które 

odsetki są naliczane. 

12. Oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o wskazaną przez 

bank marżę w stosunku rocznym (WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne 

udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z 

poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego 

miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie 

kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie 

marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. 

13. Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które 

odsetki są naliczane.  

14. Odsetki nie podlegają kapitalizacji. 

15. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsług 

i kredytu poza wymienionymi w SWZ i przedstawionymi w ofercie. 

16. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca 

począwszy od miesiąca uruchomienia I transzy. Odsetki liczone będą od faktycznie wykorzystanej 

kwoty kredytu. Oprocentowanie będzie oparte o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego 

kwartału i powiększone o marżę banku. Marża jest stała w całym okresie kredytowania. 

17. Do wyliczenia oprocentowania kredytu w ofercie należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu, 

stawkę bazową WIBOR 1M w wysokości 4,12% w stosunku rocznym (WIBOR 1M z 31.03.2022 r.) 

oraz spłaty rat kapitału w sposób określony w pkt 7. 

18. Okres kredytowania do 30 czerwca 2032 r.  

19. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z 

kontrasygnatą Skarbnika. 

20. Źródło spłaty kredytu wraz z odsetkami: dochody budżetu Gminy Branice. 

21. Wykonawca do obsługi kredytu otworzy rachunek techniczny – bez opłat i prowizji. 

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku naruszania przez 

Wykonawcę postanowień niniejszej umowy oraz złożenia wniosku o wszczęcie postępowania 

upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego w stosunku do Wykonawcy  

23. Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie trwania umowy kredytowej, w przypadku powstania 

jakichkolwiek okoliczności powodujących, iż marża banku lub prowizje uległyby zmianie lub 



powstałaby okoliczność opłacania przez Zamawiającego nowych marży lub prowizji – nie będą one 

dotyczyły Zamawiającego.  

24 Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość wprowadzania zmian do treści umowy w następujących okolicznościach: 

- konieczności zmiany terminu zakończenia spłaty kredytu, 

- zmiany oprocentowania, 

- zmiany harmonogramu spłat kredytu. 
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