
GMINA BODZENTYN     Bodzentyn, dn. 04.12.2020 r. 

BZP.271.79.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 € pn. 

,,Udzielenie kredytu w kwocie 700 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 

związku z ubytkiem dochodów będącym skutkiem wystąpienia COVID-19”. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Bodzentyn 

ul. Suchedniowska 3 

26 - 010 Bodzentyn 

NIP:  6572515240 

REGON: 291009700 

e-mail:  bodzentyn@post.pl  

tel.: 41 3115010, 41 3115511 

faks: 41 3115 114 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ) – na podstawie art. 4 pkt 8. Postępowanie 

 o udzielenie zamówienia przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem nr 118/2015 Burmistrza Miasta 

 i Gminy Bodzentyn w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których  

wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Kredyt udzielony będzie w złotych (PLN).  

3.2. Uruchomienie kredytu nastąpi w terminie nie później niż do dnia 28.12.2020 r.  

3.3. Okres kredytowania od 31.03.2033 r. do dnia 31.12.2033 r.  

3.4. Karencja w spłacie kredytu do dnia 28.02.2033 r.  

3.5. Spłata kredytu (rat kapitałowych) następować będzie w okresach kwartalnych w 

czterech równych ratach po 175 000,00, każda rata płatna będzie w ostatnim dniu każdego 

miesiąca począwszy od dnia 31.03.2033 r. do 31.12.2033 r.  
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3.6. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.  

Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na umowie kredytu, wekslu, 

deklaracji wekslowej.  

3.2. Koszt obsługi kredytu:  

- oprocentowanie kredytu w skali roku według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako 

stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku tj. stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 

1M i marża stała dla całego okresu kredytowania,  

- odsetki naliczane będą w ostatnim dniu każdego miesiąca, płatne będą na podstawie 

pisemnej informacji Wykonawcy,  

- zobowiązanie z tytułu odsetek od kredytu liczone jako suma zmiennej stawki WIBOR 1M  

z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą 

odsetki, powiększone o stałą marżę Wykonawcy. Celem przygotowania oferty w niniejszym 

postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość WIBOR 1M z dnia 11.12.2020 r.,  

- kapitalizacja odsetek nie jest dopuszczalna,  

- Zamawiający nie przewiduje płatności prowizji z tytułu udzielenia kredytu,  

- za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni, 

- spłata kredytu odbędzie się na podstawie szczegółowego harmonogramu spłaty, który 

będzie stanowił załącznik do umowy,  

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów spłaty rat kredytu bez 

dodatkowych opłat i prowizji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o planowanej 

przedterminowej spłacie części lub całości kredytu, w przypadku wcześniejszej spłaty części 

lub całości kapitału, odsetki płatne będą do faktycznego zadłużenia. W przypadku 

zaistnienia zmian strony ustalą nowy harmonogram sprawie spłaty kredytu, a dokonane 

ustalenia zostaną spisane w formie aneksu do umowy.  

3.3. Spłata udzielonego kredytu nastąpi w 4 kwartalnych ratach płatnych w terminie od 

31.03.2033 r. do 31.12.2033 r. zgodnie z poniższym harmonogramem: 

L.p. Data Kwota [zł] 

1  31 marzec 2033  175 000,00 

2 30 czerwiec 2033  175 000,00 

3 30 wrzesień 2033  175 000,00 

4 31 grudzień 2033  175 000,00 

 



4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV:  66 11 30 00-5 Usługi udzielania 

kredytu . 

5. Termin realizacji zamówienia  

Planowany termin kredytowania od dnia 31.03.2033 do dnia 31.12.2033 r. 

Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie nie później niż do 

dnia 28.12.2020 r. 

6. Warunki udziału w postępowaniu.  

6.1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie 

działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem 

zamówienia, zgodnie zapisami ustawy z 15.09.2017r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1896.), a w przypadku określonym w art.178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny 

dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, 

o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. Kopia zezwolenia, potwierdzona za 

zgodność z oryginałem winna być załączona do oferty 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawa żadnego warunku w tym zakresie 

 

7. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu: 

1) Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest złożyć następujące 

dokumenty: 

 

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1. 
 

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w Załączniku nr 2. 

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie jest powiązany z 

Zamawiającym osobowo i kapitałowo wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ. 

- w sytuacji, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 



W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 

należy złożyć pełnomocnictwo do wspólnego ubiegana się o udzielenie zamówienia, które 

winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. 

Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192.) kopii poświadczonej notarialnie. 

- oświadczenie RODO (Załącznik nr 4 ) 

8. Miejsce i termin składania ofert. 

8.1 Ofertę należy przesłać w formie papierowej na adres Zamawiającego tj. Urząd Miasta i 

Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn ( sekretariat) lub złożyć w 

siedzibie Urzędu. Oferta powinna być opisana w sposób następujący: „Oferta na realizację 

zamówienia pn. ,,Udzielenie kredytu w kwocie 700 000,00 zł na sfinansowanie planowanego 

deficytu w związku z ubytkiem dochodów będącym skutkiem wystąpienia COVID-19”. 

8.2 Oferta powinna być przesłana lub złożona w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie,  

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn (sekretariat) do dnia 15.12.2020 r. do godz. 12.00. 

8.3 Oferty złożone po terminie lub niezgodne z zapytaniem ofertowym nie będą 

rozpatrywane. 

8.4 Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca 

9. Opis sposobu obliczenia ceny 

9.1. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określi całkowitą cenę za 

przedmiot zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak 

również wszelkie inne koszty w nim nie ujęte, bez których nie można wykonać 

zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

urnowy, nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia umownego. 

9.2.Cena w niniejszym postępowaniu oznacza koszt kredytu z terminem spłaty 

określonym w opisie przedmiotu zamówienia, zawierający składniki kosztowe. 

Cena oferty stanowi całkowity koszt kredytu tj. suma odsetek za okres kredytowania  

z uwzględnieniem WIBOR IM z dnia 11.12.2020 r. oraz stałej marży w wysokości 

zadeklarowanej przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia opłat i 

prowizji z innych tytułów. 

9.3. Cena oferty musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku. 



9.4.Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej 

walucie. 

10. Kryteria oceny ofert  

Kryterium najniższej ceny (C) 

znaczenie kryterium – 100% 

Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru: 

𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶
× 100 = 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤, gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród nieodrzuconych, 

C – cena oferty badanej, nieodrzuconej, 

100 – wskaźnik stały. 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności względem Wykonawcy, w tym odszkodowawczej.  

12. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z 

realizacją zadania. 

13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy  

1) Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

niżej wymienionych przypadkach: 

a) wcześniejszej spłaty kredytu, wcześniejszej spłaty części kredytu, raty lub rat 

kredytu, 

b) wydłużenia spłaty kredytu, wydłużenia spłaty części kredytu, raty lub rat kredytu, 

c) zmiany terminów spłat rat kredytu -  jeżeli Zamawiający będzie przewidywał 

trudności  

w dotrzymaniu określonych w umowie terminów spłat, 

14. Klauzula informacyjna RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 

3, 26-010 Bodzentyn, e-mail: bodzentyn@post.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu  

 związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego BZP.271.79.2020 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO 

15. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Danuta Kopeć – Skarbnik Gminy – w sprawach merytorycznych nr tel.41 311 50 10 wew. 14 

Aleksandra Sikora- kierownik Referatu Budownictwa i Zamówień Publicznych,  

nr tel. 41 3115 010 wew. 28 – w sprawach formalno - prawnych  

 

 Wykaz załączników: 

Formularz oferty – Załącznik Nr 1. 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  - Załącznik Nr 2 

Oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych - Załącznik Nr 3 

Oświadczenie RODO Załącznik Nr 4 

Wzór umowy – Załącznik nr 5 

 

 

                    Zatwierdził: 

 

Dariusz Skiba 

        Burmistrz Miast i Gminy Bodzentyn 

 

 

 

 



Załącznik nr 1                  

                                                               

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nazwa Wykonawcy 

(Lider) 

 

Adres  

REGON  

NIP  

Nr telefonu/fax  

E-mail  

 
Konsorcjum składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): 

 

 

 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

Lider   

Partner   

Partner   

 

Zamawiający: Gmina 

Bodzentyn 

ul. Suchedniowska 3 

26-010 Bodzentyn 

OFERTA 

na realizację zamówienia pn. ,,Udzielenie kredytu w kwocie 700 000,00 zł na 

sfinansowanie planowanego deficytu w związku z ubytkiem dochodów będącym 

skutkiem wystąpienia COVID-19”. 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za : 

Cenę w łącznej wysokości: ………………………PLN (słownie .............................................. ) 



W tym marża banku w wysokości ……………………………… PLN 

(słownie: ……………) 

Na cenę składa się suma stawki WIBOR 1M z dnia ………………. r. oraz marża 

banku zgodnie z wielkościami podanymi w poniższej tabeli : 

 
 

Lp. Całkowity koszt (suma stawki WIBOR 
1M i marży w %) 

Marża w % 

 
1. 

 
…………………………………………….. 

 
…………………………………….. 

 

Oświadczamy, iż: 

1) zadeklarowana marża banku jest stała przez cały okres trwania umowy  

w sprawie niniejszego zamówienia, 

2) wszelkie koszty związane z obsługą kredytu zostały wkalkulowane w 

marżę banku. 

2. Zobowiązuję się do uruchomienia kredytu w terminie najpóźniej do dnia 

28.12.2020 r zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego oraz wyrażam 

zgodę na: 

1) karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do . ………………..r., 

2) karencję w spłacie odsetek do .......... ………….r., 

3) zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

4) możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez 

ponoszenia kosztów, 

5) możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego bez 

ponoszenia kosztów. 
 

3. Oświadczamy, że: 

a) złożona oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

b) akceptuje(my) bez zastrzeżeń postanowienia umowy, która stanowi 

załącznik 5 do zapytania ofertowego, 

c) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa  



w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane 

poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji i w związku z 

niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania*: 

 
Lp. 

 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

1    

 

d)  w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, 

umowę zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną 

wskazane przez Zamawiającego 

4. Oświadczenie RODO 

 Oświadczenie wykonawcy w zakresie  wypełnienia obowiązków informacyjnych  

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………… 

3)  Oferta zawiera łącznie ............... ponumerowanych zapisanych stron. 

............................, dn. _ _ . _ _ . 2020 r. 

/Miejscowość/ ........................................................... 

Podpis osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy oraz 

pieczątka / pieczątki 



Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca 

.…………………… 

……………………. 

OŚWIADCZENIE  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania  

pn. ,,Udzielenie kredytu w kwocie 700 000,00 zł na sfinansowanie planowanego 

deficytu w związku z ubytkiem dochodów będącym skutkiem wystąpienia  

COVID-19”. 

 oświadczam że: 

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie. 

2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3. Posiadam wiedzę i doświadczenie, 

4. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, 

5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

 

 

............................., dn. ....................................                …………………………………….. 

Podpis osób uprawnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka  



 

Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

Wykonawca 

.…………………… 

……………………. 

OŚWIADCZENIE  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania  

pn. ,, ,,Udzielenie kredytu w kwocie 700 000,00 zł na sfinansowanie planowanego 

deficytu w związku z ubytkiem dochodów będącym skutkiem wystąpienia  

COVID-19”. 

 

Oświadczam że, nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

 

 

 

............................., dn. ....................................                …………………………………….. 

Podpis osób uprawnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka  

 

 

 

 



                                       Załącznik nr 4 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

wynikających z RODO  

 

Wprowadzenie 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. 

obowiązki wynikające z RODO1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 

zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem 

osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 

interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, 

zaleca się  zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

RODO. 

Zamieszczone poniżej zapisy stanowią przykładowy wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie 

wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

Oświadczenie takie, wymagane przez zamawiającego w SIWZ, byłoby składane w ofercie. Proponuje się, aby 

treść oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego. 

Poniższy wzór oświadczenia ma charakter przykładowy i należy go traktować jako materiał pomocniczy, który 

może być przydatny w związku z potrzebą zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 

w zamówieniach publicznych.  

  

                                                 
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).  

 



Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO  

 

 

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

….........................................., dnia …................... 

 

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

podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 – wzór umowy 

 

WZÓR UMOWY O KREDYT 

 
 

zawarta w dniu.............................................. pomiędzy Gminą Bodzentyn 

NIP:……………………… REGON ............................ zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez : 

P. Dariusza Skibę - Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Danuty Kopeć, 

a 

.................................................................... zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez : 

1. .................................................................................................... 

zawarto umowę o następującej treści: 

 
 

§1 

1. Stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem 

zamówienia jest usługa pn. ,,Udzielenie kredytu w kwocie 700 000,00 zł na 

sfinansowanie planowanego deficytu w związku z ubytkiem dochodów 

będącym skutkiem wystąpienia COVID-19”. 

2. Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt od 

dnia …………………. na zasadach określonych w ofercie i zgodnej z zapytaniem 

ofertowym. 

3. Postawione do dyspozycji Kredytobiorcy środki określone w pkt. 1 niniejszej 

umowy zostaną uruchomione po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty 

kredytu w formie ……………… 

4. Realizacja kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego nie później niż do dnia 

28.12.2020 r. roku,  bezpośrednio na konto Zamawiającego 

tj. ……………………………. 



 

§2 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, będą stanowiły koszty obsługi 

kredytu na które zgodnie z ofertą składają się następujące składniki: 

a) oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR 1M ustalonej 

jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami 

wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca 

zastosowanie do określenia oprocentowania począwszy od 1-go dnia 

następnego miesiąca – przyjmując rzeczywistą liczbę dni w roku. 

2. Marża stała ......... %, 

3. Zamawiający nie dopuszcza pobrania od udzielonego kredytu kwoty prowizji i 

innych opłat. 

 
§3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do spłaty kapitału wraz z kosztami obsługi 

kredytu do dnia 31.12.2033 r. 

2. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić 

będzie ……………… 

3. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w 

złotych polskich (PLN). 

5. Określone w chwili zawierania umowy oprocentowanie może ulegać w 

okresie umownym zmianom tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR dla 

depozytów jednomiesięcznych (stopa bazowa). Marża w okresie umownym 

jest stała. 

6. Spłata kredytu nastąpi w 4 równych ratach, płatnych na ostatni roboczy dzień 

każdego miesiąca począwszy od dnia 31.03.2033 r.  

7. Wysokość rat kapitałowych płatna będzie zgodnie z harmonogramem spłaty 

kredytu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

8. Karencja w spłacie kredytu – do dnia 28.02.2033r. r. 

9. Spłata odsetek następować będzie w ratach kwartalnych ostatniego dnia 



roboczego każdego miesiąca począwszy od miesiąca, w którym uruchomiony 

zostanie kredyt. 

10. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 

11. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc i rok ma rzeczywistą liczbę 

dni kalendarzowych. 

12. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na 

rachunku: …………… 

w wysokości należnych kwot w terminach ich płatności. 

13. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu: 

a) rezygnacji z części kredytu, 

b) zmiany spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów, 

d) prolongaty w spłacie kredytu, 

e) innych kosztów związanych z realizacją kredytu nie wymienionych w ofercie 

banku. 

§4 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przedkładania sprawozdań finansowych Zamawiającego oraz opinii RIO o 

wykonaniu budżetu, 

b) informowania o wszelkich zamierzeniach prowadzących do zmian 

organizacyjno-prawnych, własnościowych oraz innych zdarzeniach 

gospodarczych mających wpływ na sytuację finansową i ekonomiczną 

Zamawiającego, 

c) umożliwienie pracownikom wykonawcy badanie ksiąg rachunkowych  

i dokumentów w siedzibie zamawiającego w zakresie związanym z realizacją 

 i zapewnieniem zwrotności kredytu, 

d) niezwłocznego informowania Wykonawcy o zmianie adresu lub siedziby 
Gminy. 

 

§5 

1. Niespłaconą w terminie kwotę kredytu (ratę) Wykonawca w dniu następnym 

po wyznaczonym w Umowie terminie spłaty, przenosi na rachunek zadłużenia 

przeterminowanego. 



2. Niespłacone w terminie odsetki od kredytu Wykonawca ewidencjonuje na 

rachunku niespłaconych należności z tytułu odsetek. 

3. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego, wykonawca niezwłocznie 

powiadamia Zamawiającego, w formie upomnień (monitów). 

4. Od zadłużenia przeterminowanego z tytułu kredytu (kapitału) będą pobierane 

odsetki podwyższone wg stopy dla kredytów przeterminowanych, równej 

czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku 

Polskiego w stosunku rocznym. Zmiana stopy procentowej jest uzależniona od 

zmiany stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego 

obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane i nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy. W dniu podpisania umowy kredytu odsetki te 

wynoszą ………… w stosunku rocznym. 

5. Ustala się następujące kolejności zarachowania wpływających spłat: 

a) zaległe odsetki, 

b) zaległe raty kapitałowe, 

c) bieżące odsetki, 

d) niewymagalne raty kapitałowe. 
 

§6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 , poz. 1843), 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t.j. t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896.), 

oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1025). 

§7 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

niżej wymienionych przypadkach: 

a) wcześniejszej spłaty kredytu, wcześniejszej spłaty części kredytu, raty lub rat 

kredytu, 

b) wydłużenia spłaty kredytu, wydłużenia spłaty części kredytu, raty lub rat 

kredytu, 



c) zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał 

trudności w dotrzymaniu określonych w umowie terminów spłat, 

3. Zmiany określone w pkt 2 lit  a-c będą wymagały zmiany harmonogramu spłaty 

kredytu 

 i zawarcia aneksu do umowy. 

§8 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

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

 
 
 
 
 


