
Nr postępowania ZP.271.33.2019,  

data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej –12.09.2019r.  
ogłoszenie opublikowano pod nr referencyjnym 2019/S 179-436550 

 

str. 1 
 

Rozdział 18 

Wzory załączników do SIWZ 



Nr postępowania ZP.271.33.2019,  

data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej –12.09.2019r.  
ogłoszenie opublikowano pod nr referencyjnym 2019/S 179-436550 

 

str. 2 
 

 

załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 10.000.000 zł na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2019 roku, z terminem 

spłaty w latach 2021 – 2029 

 
Gmina Pruszcz Gdański 
ul. Wojska Polskiego 30 
83-000 Pruszcz Gdański 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami my, niżej podpisani: 
 

Wykonawca: 

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

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

nr tel. …............................................................... 

e - mail ….............................................................. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 

akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do 

przygotowania i złożenia oferty. 

2. Oświadczamy, że realizację zamówienia wykonamy 

1)  za cenę ofertową, zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu przedstawionym w załączniku nr 1a do 

SIWZ (koszt kredytu):  ........................................................................ zł  

 

(słownie złotych: .................................................................................................................…………….zł) 

powyższa cena ofertowa została obliczona na podstawie oprocentowania kredytu, które wynosi 

………...% w stosunku rocznym, na który składa się zmienna stawka WIBOR 1M (dla celu obliczenia 

ceny ofertowej przyjęto stawkę WIBOR 1M - 1,64 % i kwotę kredytu równą  10 000 000 zł) + marża w 

wysokości: ………...punktów procentowych) 

 

2) w związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego drugiego kryterium oceny ofert „Termin na 

uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego”,   

oferujemy ………dzień/dni robocze na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez 

Zamawiającego.  
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UWAGA:  
 Maksymalny termin na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego wynosi  3 dni 

robocze,   

 Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego 
dłuższy niż 3 dni robocze - oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ,  

 W przypadku braku określenia liczby dni roboczych, tj. terminu na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku 
przez Zamawiającego, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w tym kryterium, a Zamawiający uzna, że 
Wykonawca wyraża zgodę na uruchomienie kredytu w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez 
Zamawiającego.  

 

3. Oświadczamy, iż cena określona powyżej obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy 

opisanych w SIWZ wraz z załącznikami.  

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

5. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, informujemy, że:  

*zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

Lp Nazwa części zamówienia Nazwa firmy podwykonawczej 

1   

2   

*nie zamierzamy powierzać podwykonawcom wykonania części zamówienia 

* niepotrzebne skreślić 

 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

7. Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO
1)

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30, który 

reprezentuje Gminę Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w celu 

prowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* 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 treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (treść oświadczenia należy  wykreślić). 

 

8. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy zawarty w SIWZ. Jednocześnie zobowiązujemy się w 

przypadku przyznania nam zamówienia oraz podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w 

terminie przez niego wyznaczonym i do rozpoczęcia realizacji usługi na warunkach określonych w 

projekcie umowy.  

9. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. 

       

 

kwalifikowany podpis elektroniczny 
osoby/osób uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 
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załącznik nr 1a do SIWZ 

Harmonogram Spłaty Kredytu 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 10.000.000 zł na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2019 roku, z terminem 

spłaty w latach 2021 – 2029    
 

Nr raty  Data  Saldo kredytu  
Rata 

kapitału  
Odsetki  

Kwota do 

zapłaty  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

(…)  
          

92            

93            

94            

95            

96            

97            

98            

99           

100           

RAZEM          

 

  

Cena ofertowa = koszt kredytu (kwota do zapłaty minus kwota kredytu) wynosi: 

słownie złotych : ……………………………………………………………..  

    

UWAGA:  

Cenę należy obliczyć przy założeniu zaciągnięcia kredytu w dwóch transzach: w kwocie 8 000 000 zł 

w dniu 01.11.2019 r. oraz w kwocie 2 000 000 zł w dniu 01.12.2019 r. Okres spłaty kapitału: lata  

2021 – 2029, począwszy od 31.01.2021 r. w 100 równych ratach miesięcznych (ostatnia rata 

30.04.2029 r.). Do obliczeń przyjęto stawkę WIBOR 1M w wysokości 1,64%.  

 

kwalifikowany podpis elektroniczny 
osoby/osób uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 
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załącznik nr 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 10.000.000 zł na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2019 roku, z terminem 

spłaty w latach 2021 – 2029 

 

Wykonawca: 

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

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy) 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne informuję, że  

1) nie należę do żadnej grupy kapitałowej*; 

2) nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębną ofertę lub ofertę 

częściową w ww. postępowaniu
*
; 

3) należę do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę 

częściową w ww. postępowaniu
**
: 

a)……………………………………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………………………………  

                                                        (nazwy i adresy tych Wykonawców) 

 

* niepotrzebne skreślić 

** w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z niniejszym 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

UWAGA 

Pod pojęciem „grupa kapitałowa” zgodnie z ustawą  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, 
którzy są kontrolowani w sposób  bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w 
tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14 cyt. ustawy). 
 
 

 

 

kwalifikowany podpis elektroniczny 
osoby/osób uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 
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załącznik nr 4 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy 
o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 10.000.000 zł na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2019 roku, z terminem 

spłaty w latach 2021 – 2029 

 

Wykonawca: 

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

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję: 

nie został wydany*/   został wydany* 

prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

 

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji Wykonawca składa dokumenty potwierdzające 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  

 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

kwalifikowany podpis elektroniczny 
osoby/osób uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 
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załącznik nr 5 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy 
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 

o zamówienia publiczne  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 10.000.000 zł na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2019 roku, z terminem 

spłaty w latach 2021 – 2029 

 

Wykonawca: 

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

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 
 
 
 

kwalifikowany podpis elektroniczny 
osoby/osób uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 



Nr postępowania ZP.271.33.2019,  

data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej –12.09.2019r.  
ogłoszenie opublikowano pod nr referencyjnym 2019/S 179-436550 

 

str. 8 
 

 

załącznik nr 6 do SIWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 10.000.000 zł na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2019 roku, z terminem 

spłaty w latach 2021 – 2029   

 

A. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w 

wysokości do 10.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruszcz Gdański 

w 2019 roku, z terminem spłaty w latach 2021 – 2029.   

2. Okres uruchomienia kredytu: Kredyt uruchamiany jednorazowo do 31.12.2019r. lub w dwóch 

transzach: pierwsza w kwocie do 80% wysokości kredytu (planowany termin uruchomienia pomiędzy 

listopadem a grudniem 2019r.) na wniosek złożony Wykonawcy na … dni robocze przed 

uruchomieniem transzy (nie więcej niż 3 dni robocze).   

3. Okres spłaty kapitału: lata 2021 – 2029, począwszy od 31.01.2021 r. w 100 równych ratach 

miesięcznych (ostatnia rata 30.04.2029r.).   

4. Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR  dla 1 miesięcznych złotowych depozytów 

międzybankowych obowiązujących w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego kolejny okres 

obrachunkowy, powiększony o ewentualną stałą marżę banku wynikającą z oferty.  

5. Odsetki naliczane będą  tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia. 

6. Odsetki spłacane będą miesięcznie płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od 31 

stycznia 2020 r. raty kapitałowe spłacane będą miesięcznie płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca, 

począwszy od 31 stycznia 2021 r.  

7. Do celu ustalenia odsetek należy przyjąć, że rok ma 365 dni, rok przestępny 366 dni, a miesiąc 

rzeczywistą liczbę dni.  

8. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny 

dzień ustawowo wolny od pracy, to spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w dniu roboczym 

poprzedzającym ten dzień.  

9. Zabezpieczenie kredytu ustala się w formie weksla własnego „in blanco” do kwoty 11 700 000,00 zł. 

10. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt 5 k.p.c. 

11. Zamawiający ma prawo do spłaty całości lub części kredytu w dowolnym czasie przed terminem 

określonym wyżej, z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia, bez dodatkowych opłat lub 

prowizji. Wcześniejsza spłata kredytu będzie skutkować proporcjonalnym obniżeniem kwoty należnych 

odsetek, które będą naliczane od pozostałej do spłaty kwoty zadłużenia.  

12. Kwota kredytu nieuruchomiona do końca bieżącego roku, nie będzie wykorzystana. Od 

niewykorzystanej kwoty kredytu nie będzie pobierana przez Wykonawcę żadna opłata lub prowizja.   

13. Walutą kredytu będzie złoty polski – wszystkie rozliczenia między bankiem a kredytobiorcą będą 

dokonywane w złotych polskich.  



Nr postępowania ZP.271.33.2019,  

data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej –12.09.2019r.  
ogłoszenie opublikowano pod nr referencyjnym 2019/S 179-436550 

 

str. 9 
 

14. Jedyną formą wynagrodzenia Wykonawcy za udzielenie kredytu jest oprocentowanie określone w 

umowie. Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania żadnych dodatkowych opłat, prowizji itp. 

 

 

B. WARUNKI  ZAMÓWIENIA, SPOSÓB OBLICZENIA CENY  

1. Sposób obliczania kosztu kredytu:  

a) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 

jednomiesięcznych, obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego kolejny okres 

obrachunkowy. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1 M  dla ostatniego dnia miesiąca 

poprzedzającego kolejny okres obrachunkowy  do wyliczenia stopy procentowej stosuje się ostatnie 

notowanie WIBOR 1M  z okresu poprzedzającego kolejny okres obrachunkowy, powiększonej o ……. 

punkty procentowe w stosunku rocznym (marża banku).  

b) wymaganiem Zamawiającego jest, aby w marży banku zawierały się wszelkie inne ewentualne opłaty.  

2. Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału pobiera się odsetki podwyższone w 

wysokości obliczonej jako 1,50 razy marża plus WIBOR 1M określony jak w pkt 1a) . 

3. Numer rachunku Kredytobiorcy, na który ma być przekazana kwota kredytu: 48 83350003 0116 5885 

2000 0053.   

4. Sposób obliczenia ceny  

a) cena określona w ofercie będzie umowna,  

b) cena ofertowa w niniejszym postępowaniu oznacza koszt kredytu z terminem spłaty jak w określeniu 

przedmiotu zamówienia (pkt A) zawierający wszelkie składniki kosztowe (odsetki, inne opłaty),  

c) cenę należy obliczyć przy założeniu zaciągnięcia kredytu w dwóch transzach: w kwocie 8 000 000 zł w 

dniu 01.11.2019 r. oraz w kwocie 2 000 000 zł w dniu 01.12.2019 r.  

d) dla kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR 1M w wysokości 1,64%. 

e) do celów obliczenia ceny oferty przyjmuje się spłatę kapitału w 100 równych ratach po 100 000 zł   

f) należy przyjąć, że rok ma 365 dni, rok przestępny 366 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni  

 

 
Zamawiający nie dopuszcza wypełniania dodatkowych formularzy przedstawionych przez 

poszczególnych Wykonawców dotyczących badania zdolności kredytowej.
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WEKSEL 

  

  

_______________________________________ na _________________________________  
        (miejsce i data wystawienia – miesiąc słownie)                                             (suma wekslowa: cyfra, waluta)  

  

Dnia _____________________________ zapłacę/zapłacimy bez protestu za ten weksel własny  
           (data płatności – miesiąc słownie)  

na zlecenie _______________________________________________________________ sumę   

  

__________________________________________________________________      
                     (suma wekslowa i waluta słownie) 

  

  

  

  

Płatny w _______________  

  

  

  

  

  

              _____________________________  

                              (podpis, pieczęć wystawcy)  
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DEKLARACJA WEKSLOWA 

  

Na zabezpieczenie kredytu udzielonego nam przez …………. z siedzibą w …………..(zwanego dalej 

Bankiem) na podstawie Umowy kredytu nr ………………..…z dnia ……… roku (dalej umowa kredytu) 

w kwocie 10 000 000 PLN (słownie dziesięć milionów złotych) w załączeniu składamy do dyspozycji 

Banku weksel in blanco z naszego wystawienia uzupełniony o:  

miejsce i datę wystawienia, tj. „……………………………………...”  

W razie niespłacenia przez nas w terminie kredytu, o jakim mowa, względnie nieuiszczenia 

jakiejkolwiek należności z tytułu wymienionego kredytu, wymaganej i płatnej zgodnie z warunkami 

umowy kredytu, Bank ma prawo wypełnić składany weksel na sumę odpowiadającą naszemu 

zadłużeniu w Banku łącznie z odsetkami i kosztami czynności podjętych w celu odzyskania 

wierzytelności (koszty powiadomień, wezwań, monitów, koszty sądowe, zastępstwa procesowego, 

itp.), przy czym kwota wpisana na wekslu nie może przekroczyć 11 700 000,00 PLN (słownie złotych: 

jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych), oraz weksel ten opatrzyć datą płatności według 

swego uznania zawiadamiając nas o tym listem poleconym.  

List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności.   

  

Wyrażamy zgodę, aby w przypadku niewykorzystania weksla przez Bank, weksel przed zwróceniem 

Gminie Pruszcz Gdański został pozbawiony mocy prawnej poprzez jego skreślenie.  

  

Imię i nazwisko:   

Adres:   

Dokument tożsamości:   

Seria i nr:   

PESEL:   

    

     (stempel, podpis wystawcy) 

Imię i nazwisko:   

Adres:   

Dokument tożsamości:   

Seria i nr:   

PESEL:   

    

    (stempel, podpis wystawcy)  
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WYKAZ DOKUMENTÓW DO OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ  ZAŁĄCZONYCH DO SIWZ  

1) Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2019  

2) Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański  

3) Uchwała Nr IV/7/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na rok 2019  

4) Uchwała Nr V/15/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na rok 2019  

5) Uchwała Nr VI/25/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na rok 2019  

6) Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na rok 2019  

7) Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański  

8) Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 czerwca 2019r.w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański 

9) Uchwała Nr X/54/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia  28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na rok 2019  

10) Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na rok 2019  

11) Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański  

12) Dodatkowa informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminy Pruszcz Gdański wg. stanu na 

dzień 31.08.2019r. 

13) Rb-Z - roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań samorządu za rok 2017  

14) Rb-NDS –roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie samorządu za rok 2017  

15) Rb-N –roczne sprawozdanie o stanie należności samorządu za rok 2017  

16) Bilans z wykonania budżetu gminy za 2017 r.  

17) Sprawozdanie Rb-27S za 2017 r.  

18) Sprawozdanie Rb-28S za 2017r. 

19) Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017 

20) Uchwała Nr 104/g256/R/II/18 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za 2017 rok 

21) Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2018 r.  

22) Rb-Z - roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań samorządu za rok 2018  

23) Rb-NDS –roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie samorządu za rok 2018  

24) Rb-N –roczne sprawozdanie o stanie należności samorządu za rok 2018   

25) Bilans z wykonania budżetu gminy za 2018 r.  

26) Sprawozdanie Rb-27S za 2018 r. 

27) Sprawozdanie Rb-28S za 2018 r.  

28) Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 11 marca 2019r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 

29) Uchwała Nr 076/g256/R/V/19 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z 5 kwietnia 2019 r. w sprawie 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za 2018 rok  

30) Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2019 r.  

31) Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2019 r.  

32) Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2019 r.  

33) Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2019 r.  
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34) Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2019 r.  

35) Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia  19 sierpnia 2019r. w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019r. 

36) Uchwała Nr 118/g256/B/II/19 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z 3 września 2019 r. w sprawie 

opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański informacji o przebiegu wykonania budżetu 

za pierwsze półrocze 2019r. 

37) Statut gminy– dostępny na stronie   http://bip.pruszczgdanski.pl/?c=327 

38) Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Pruszcz Gdański wg. stanu na 

dzień 31 sierpnia 2019r. 

39) Uchwała Nr 198/g256/F/V/18 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z 21 listopada 2018 r. w sprawie 

opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański o Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 

2019 – 2037   

40) Uchwała Nr 199/g256/P/V/18 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z 21 listopada 2018 r. w sprawie 

opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pruszcz Gdański na 2019 r. oraz  możliwości  

sfinansowania deficytu budżetu 

41) Uchwała Nr 017/g256/D/V/19  Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z 11 stycznia 2019 r. w sprawie 

opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego 

42) Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 sierpnia  2019 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżet 

43) Uchwała Nr XIV/17/95 Rady Gminy Pruszcz Gdański  z dnia 28.04.1995r. o powołaniu Skarbnika 

Gminy Pruszcz Gdańskim 

44) Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2018r. o wyborze Wójta Gminy Pruszcz 

Gdański 

 

http://bip.pruszczgdanski.pl/?c=327
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załącznik nr 7 do SIWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 10.000.000 zł na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2019 roku, z terminem 
spłaty w latach 2021 – 2029 

 

Uwaga! 

Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp. 

2. Dokumenty które określają w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

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) 

 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

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

(określenie zasobu – sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna lub zawodowa) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy) 

 

w trakcie wykonywania zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zamówienia) 
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Oświadczam, iż:  

1) Udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

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

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

2) Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

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

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

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

3) Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

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

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

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

4) Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

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

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

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

5) Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: ………….. (Tak / Nie). 

 

 

Oświadczam, ze jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek 

nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie 

z ww. Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów 

nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy. 

 

 

 

kwalifikowany podpis elektroniczny 
osoby/osób uprawnionej do 
reprezentowania Podmiotu 

 


