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zAPRoszENIE Do SKŁADANIA oFERT zAWIERAlĄcYcH cENĘ

WielospecjalisĘczny Szpita! Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej W

Zgorzelcu

zaprasza do złożenĺa ofeĘ, zawierającej cenę,

W postępowaniu w trybie aft. 4 pkt 3 ppkt. ja) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.,,Prawo zamóWień

publicznych" (t.j. Dz. U.22017 r. L579 z pőźn' zm.), którego jest

ZATWTERDZAM
DYREKTOR

WielospecjalisĘcznego Szpitala - Sa modziel nego
Publicznego Zespďu piekiZdrowotnej

w

Zofra

ZGORZELEC

nazwa postępowanĺa,

Zaciągnięcie poĘczki lub kredytu inwestycyjnego W kwocie lo 730 846 PLN'
przeznaczonego na finansowanae' prefinansowanie i refinansowanaé udzaału własnego
W zadaniach współfinansowanych ze środków unijnych oraz prefinansowanie
wydatków kwalifikowalnych :

l.Projekt: Poprawa efekĘwności energeĘcznej budynku przy ul. Nadbrzeżnej 5A WS-
SPZOZw Zgorzelcu
2.Projekt: Regionalne Centrum opieki Kooľdynowanej i śľodowiskowej pzez
inwesĘcje w PoZ aAos w powiatach bolesławickim, lubańskim,lwóweckim,
jeleniogórskim i zgorzeleckim do 2o18 roku.
3.Projekt: Poprawa funkcjonowania Szpitalnego oddziału Ratunkowego WS _ SP ZoZ w
Zgorze|cu poqnez jego rozbudowę



Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
1. WielospecjalisĘczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej

w Zgorzelcu

I. PRZEDMIoT ZAMóWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu pożyczki ĺub kredytu inwestycyjnego wraz z

refinansowaniem poniesionych wydatków na projeK.

1) Projekt: Poprawa efekĘwności energeĘcznej budynku przy u!. Nadbrzeżnej 5A Ws-sPzoz
w Zgorzelcu

Okres realizacji: od05.04.2016 roku do 31.12.2019 roku.

Wartość całkowita projeKu 2 833 770,34

Kwalifikowalna waftość projektu: 2 452 908,45

Dofinansowanie projektu 85o/o kosztów kwalifikowalnych 2 084 972,LB

Udział własny 15 o/o kosztów kwalifikowalnych 367 936,27

Niekwalifikowalna waftość projektu 3B0 861,89

W tym
. pożyczka lub kredyt na wkład własny kwalifikowalny (długoterminowy) 346 903,00
. poŻyczka lub kredyt na środki własne nĺekwalifikowalne (długoterminowy) 125 883'00
. środki własne 276 072,16

2) Projekt: Regionatne Centrum opieki Kooľdynowanej i środowiskowej przez inwestycie w
Poz i Aos w powiatach boteďawickim, tubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim i

zgorzeleckim do 2o18 ľoku.
Okres realizacji: 01.01,2015 roku do 30.07.2019r.

Wartość całkowita projelđu zgodnie z umową t21B2 875,60

Kwalifikowalna waftość projektu: 7 967 249,05

Dofinansowanie projeKu 85 o/o 6 772 161,69

W tym
. pożyczka lub kredyt na prefinansowanie (spłata z dotacji UE) 4 000 000'00
. zaliczka z UE 2 772 L6I,70

Udział własny 15 o/o kosztów kwalifikowalnych
Niekwa lifi kowa l na waftość projektu

W tym
poŻyczka lub kredyt na wkład własny kwalifikowalny (długoterminowy) 817 093,00

poŻyczka lub kredyt na środki własne niekwalifikowalne (długoterminowy) 3 440 968'00

dotacje JST 1 033 951,00

środki własne 118 701,91

3) Pľojekt: Poprawa funkcjonowania Szpitalnego oddziału Ratunkowego WS - SP ZoZ w
Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę

okres realizacji: 19 grudnia2017 r. roku do 30 września 2019 r.

Waftość całkowita projeKu 3 344 626,50

Kwalĺfikowalna waftość projektu: 3 002 000'00

Dofinansowanie projeKu 85% 2 551 700,00

W tym
. pożyczka lub kredyt na prefinansowanie (spłata z dotacji UE) 2 000 000,00

. zaliczka z uE 551 700,00

Udział własny 15 % 450 300'00

W tym
. kredyt na wkład własny (umowa BGK) 423 259,00

. środki własne 369 667,50

PODSUMOWANIE

Pożyczka lub kredyt na wkład własny w realizowanych projektach

poŻyczka lub kredyt na wkład własny kwaĺifikowalny (długoterminowy) 346 903,00

1 195 087,36
4 215 626,55

1

o



. pożYczka lub kredyt na środki własne niekwalifikowalne (długoterminowy)
o pożýczka lub kredyt na wkład własny kwalifikowalny (długotermĺnowy)
o pożýczka lub kredyt na środki własne niekwalifikowalne (długoterminowy)

ogďem pożyczka lub kredyt długoterminowy

2. pożyczka lub kredyt na prefinansowanie realizowanych projeKów
. pożyczka lub kredyt na prefinansowanie (spłata z dotacji UE)
. pożyczka lub kredyt na prefinansowanie (spłata z dotacji UE)

ogółem pożyczka lub kredyt na prefinansowanie

125 883,00
817 093,00

3 440 968,00
473O 847,O0

4 000 000,00
2 000 000,00

6 OOo 000,00

II. Sposóbzabezpieczeniatľansakcji

1' weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na wzorach Zamawiającego

2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 kpc

3. cesję należnościz kontaktu z NFZ na usługimedyczne realizowaneprzez Zamawiającegow ramach

prowadzonej działalnościwg załącznika (w załączeniu przedstawiamy umowę proponowaną na

zabezpieczenie pożyczki lub kredytu)

Wielospecjalistyczny Szpital - Ws sPZoZ zobowiązuje się do utrzymania waftości oraz skuteczności

ustanowionego zabezpieczenia w okresie kredytowania poprzez zabezpieczenie umowy pożyczki lub

kredytu potwierdzoną cesją z NFZ na kontraK, Kóry zostanie zawaĘ na poszczególne lata

kredytowania na te same usługi co w roku 2019 lub inne kontrakty z NFZ opĺewające na kwoĘ

zabezpieczenia ustalone w umowie przelewu wierzytelności.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania w Banku Wykonawcy:
. W terminie do 2 miesiąca od zakończeniu kwartału kalendazowego:

- kwartalnego sprawozdania finansowego (bilans i rachunek zysków i strat ) wrazz informacją nt.

struktury czasowej ijakościowej należności i zobowiązań;
o roCZÍ]€9o sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem biegłego rewidenta wraz z informacją nt'

struKury czasowej ijakościowej należności i zobowiązań

5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umów o dofinansowanie.

6' Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności z polisy od ryzyk budowlanych.

III. Warunkispłaty pożyczki lub kľedytu:

1. Część pożyczki lub kredytu długoteľminowa na finansowanie i refinansowanie wkładu
własnego w kwocie 4 73o 847,oo zł

a)

b)

c)

raĘ kapitałowe równe z wyjątkiem ostatniej raty wyrównującej

karencja w spłacie kapitału 12 miesięcy od uruchomienia pierwszej transzy poŻyczki lub kredytu

odsetki płatne w okresie spłaty 10 lat (120 miesięcy), płatne miesięcznie w okresie od pierwszego

dnia wykorzystania poŹyczki lub kredytu

d) kapitał płatny po 12 miesięcznym okresie karencji od uruchomienie pierwszej transzy pożyczkĺ lub

kredytu w 108 ratach

2. Część pożyczki tub kľedytu na prefinansowanie ľealizowanych pľojektów w kwocie

6 o00 0o0'0o zł

e) Jedna rata kapitałowa na koniec okresu kredytowania

f) spłata kapitału do 30.06.2020 roku



3. Sposób zapłaty prowizji: Zamawiający nie pzewiduje kosztów prowłzji.

4. oprocentowanie pożyczki lub kredytu ustalane będzie w oparciu o zmĺenną stawkę bazową WIBOR 3M

zwaną dalej ,,stawką bazową" i będzie równe stawce bazowej powiększonej o stałą marżę banku

5. Wysokość stawki bazowej, o której mowa W pK 4, określana będzie na okres 3 miesięcy i stanowi stopę

WIBoR dla depozytów trzymiesięcznych Wyznaczoną na dwa dni robocze pzed końcem kwaftału i

obowiązującą od 1-go dnia następnego kwaftału

6. Ustalona w sposób określony w pkt 5 stawka bazowa obowĺązywać będzie od 1-go dnia miesiąca

rozpoczynającego kwaftał kalendarzowy

7. Zmiana oprocentowania pożyczki lub kredytu następować będzie automaýcznie, na skutek zmiany

stawki bazowej

8. Zmiana oprocentowania pożyczki lub kredytu zgodnie z pkt 7, nie będzie powodować konieczności

zmiany warunków umowy w formie pisemnego aneksu

9. odsetki od wykorzystanej pozyczki lub kredytu naliczane będą od kwoĘ aktualnego zadłużenia i

podlegać będą spłacie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania,

począWszy od pierwszego miesiąca po uruchomieniu transzy pożyczki lub kredytu

10. odsetki od wykorzystanej poŻyczki lub kredytu naliczane będą za kaŻdy ľozpoczęý dzień

wykorzysĘwania pożyczki lub kredytu

LL. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok obrachunkowy liczy 365/366 dni

12. W celu wyliczenia ceny ofeĘ proponujemy przyjęcie, na potrzeby stosownych obliczeń, uruchamianie

transz pożyczki łub kredytu w wielkościach i terminach wskazanych w załączniku do oferĘ przy stawce

WIBR 3M z dnła 04.03.2019 r.

w. Uruchomienie pożyczki lub kľedytu

1. w transzach zgodnie z przedłoŻonądyspozycją o uruchomienie pożyczki lub kredytu na rachunek

bankowy Ws-sPZoZ w Zgorzelcu nie później niż do końca okresu karencji w spłacie.

2. Pożyczka lub kredyt powinien zostać udzielony w terminie do 1 dnia roboczego od daý zgłoszenia przez

Zamawiającego pisemnie zapotrzebowania na środki, co oznacza, że najpóźniej w wyżej wym. terminie

Wykonawca ma postawić do dyspozycji Zamawiającego żądaną kwotę transzy pożyczki lub kredytu tj'

dokonać przelewu na wskazany przezZamawiającego rachunek bankowy, w przypadku opóźnienia

wpłaĘ zamawiająry naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki,

3. zamawiający zobowiązuje się po uruchomieniu pożyczki lub kredytu przedstawić dokumenty (faKury,

rachunki lub inne dokumenty np. zestawienie) rozliczające uruchomioną transzę w terminie 14 dni od

uruchomienia transzy

4. zamawĺający dopuszcza możliwość rozliczenia pożyczki lub kredytu fakturamĺwcześniej opłaconymize

środków własnych kredytobiorcy (refundacja poniesionych wydatków)

5. w przypadku refinansowania środki należy przelać na rachunek własny Ws-sPZoZ w Zgozelcu na

podstawie dyspozycji złożonej do banku

6. obsługa poŻyczki lub kredytu będzie trwać do chwili całkowitej jego spłaý przez7amawiającego



v. Kryteria wyboľu (sposób oceny poszczególnych kryteriów)

1. Marża - 100o/o

Za najkorzystniejszą ofeftę uznana zostanie ofefta o najniższej marży.

Niezwłocznie po wyborze najkoaystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,

l<tórzy złoŻyli oferý o: wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

VI. Istotne waľunkl umowy wraz z dopuszczatnymi zmianami postanowień umowy oraz
okľeśleniem waľunków ich zmiany

1. Istotne warunki umowy wrazze zmianami ĺ ich warunkami:
pożyczka lub kredyt będzie udzielony na podstawie umowy zaproponowanej przez Wykonawcę i

zaakceptowanej przez Zamawiającego, przy czym umowa musi obejmować istotne zapisy zawafte w

niniejszym zaproszeniu,
możliwość rezygnacji z uruchomienia pożyczki lub kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat'

możliwość przedterminowej spłaty całości lub części pożyczki lub kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat'

możliwość wykorzystania mniejszej kwoĘ pożyczki lub kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat,

możliwość renegocjowania warunków umowy poŻyczki lub kredytu - w pnypadku zmiany obowiązujących

przepisów prawnych - w tym również regulaminów obowiązujących w banku.

możliwość spłaĘ pożyczki lub kredytu Wraz odsetkami w innych terminach niż ustalone w harmonogramie

wykorzystania i spłat pożyczki lub kredytu, ustalonych w drodze przesunięcia terminu spłaty ratY

kapitałowej- na warunkach nie wyższych niż zawafte w złożonej przez Wykonawcę ofercie do niniejszego

postępowania

możliwość wykorzystania poŻyczki lub kredytu w innych terminach iwysokościach transz, niż wskazane w

harmonogramie wykorzystania i spłat pożyczki lub kredytu,

możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej

vII. DokumenĘ do zbadania zdolności kredytowej, dokumenĘ rejestrowe oraz wzory deklaracji wekslowej i

weksla, udostępnione zostały przezZamawiającego na stronie internetowej www.spzoz.zgorzelec.pl:

A) Dokumenty do zbadania zdolności kľedytowej:
1. Podstawowe informacje o WS-SPZOZ 31'12.2018
2. Badanie i sprawozdania finansowe za 20t7
3. Bilans na 31.12.2018
4. Rachunek Zysków i Strat na 31.12.2018

5. StruKura należności i zobowiązań na 31.12.2018

6.1 Prognoza bilans na 10 lat (31.12.2019-31.12.2028)

6.2 Prognoza rachunek przepływów pienięznych na 10 lat

6.3 Prognoza rachunek zysków i strat na 10 lat

7. Kredfi i pożyczkĺ wg stanu na dzień 31.12'2018

8. SpłaĘ kredytów i pożyczek od I do XII 2018 r'

9 Umowa Projekt Poprawa Funkcjonowania SoR poprzezjego ĺozbudowę

9.2 SOR rozbudowa Wniosek o dofinansowanie
9.3 soR wniosek o płatność 1 zatwierdzony
9.4 soR wniosek o płatność 2 zatwierdzony

9.5 soR wniosek o płatność 3 zatwierdzony
9.6 soR wniosek o płatność 4 zatwierdzony
9.7 soR wniosek o płatność 5 złoŻony

10. Umowa Projekt Poprawa efeKywności energeĘcznej budynku przy ul. Nadbrzeżnej 5A WS-SPZOZ w

Tgorzelcu
10.2 Wniosek Poprawność energetyczna Nadbrzeżna

10.3 Umowa z Generalnym Wykonawcą Poprawa efeĘwności Nadbrzeżna

10.4 Polisa GW Poprawa efeĘwności Nadbrzeżna

11' Umowa Projekt Regionalne Centrum opieki Koordynowanej i środowiskowej przez inwestycje w PoZ i

AoS w powiatach bolesławickim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim i zgorzeleckim do 2018 roku.

11.2 Umowa RcoK PoZ AoS załączniki cz.1

11.3 Umowa RcoK PoZ AoS załączniki cz.2

11.4 Umowa z Generalnym Wykonawcą RcoK Poz Aos



11.5 Wniosek o dofinansowanie RCOK POZ AOS
11.6 RcoK wniosek o płatność 1 zatwierdzony
11.7 RcoK wniosek o płatność 2 złoŻony

12. oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań publiczno-prawnych

13' oświadczenie o terminowej spłacie poŻyczek i kredytów

14' Informacja - umowa do zabezpieczenia pożyczki lub kredytu

14.2 Umowa 031813401029/2018/01 szpital

14.3 Aneks nr 43 do umowy 031813401029/2018/01 szpital

14.4 Umowa przeĺewu wierzytelności 27.02.18 + Aneks
14.5 Umowa przelewu wierzytelności 06.09.18 + Aneks

14.6 Harmonogram spłat I3ltt7I
14.7 Harmonogram spłat I3lL737
14'B Harmonogram spłat t8l4073
15. Informacja doĘcząca stopnia realizacji projeKów

16. Żródła finansowania projektów - zestawienie

B) DokumenĘ rejestľowe WS-SP ZoZw Zgoľzelcu:
1. zaświadczenie NIP
2. NIP4

3. REGON
4, KRS

5. nadanie Statutu
6. Statut WSSPZOZ
7. zmiana statutu
B' Zaświadczenie o wpisie do rejestru

9. Uchwała o powołaniu Dyrektora

10. VAT 5UE
11. VATS

C) Wzory:
1. deklaracja wekslowa

2. weksel

10 DoKuMENTY' rľóne NALEżY zĺ.o'ĺć,WRAz Z oFERTĄ:
1. zezwolenie uprawniające (zezwolenie Komisji nadzoru Finansowego lub inny akt prawny zezwalający na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem) do wykonywania czynności

bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług będących przedmiotem zamówĺenia, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29.O8.t997r. Prawo Bankowe (Dz.U. z Ż0I7 r', Nr 1876 ze zmĺanami), a W

przypadku określonym w aft. 178 ust' 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie

działalności przed dniem wejścia w życĺe ustawy, nĺe doĘczy ins!Ąucjifinansowych niebędących bankami

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestľu lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ľejestru lub ewidencji.

11 Miejsce itermin złożenia oferĘ.
ofeĘ należy złoŻyć w siedzibie Zamawĺającego w Dziale Ekonomiczno - Finansowym - I piętro

budynku administľacji, pokój nľ 3
Ws-sPzoz w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej LL'Ĺ2,59'900 Zgorzelec,
w niepľzekľaczalnym terminie do dnia o5.o4.2o19 r. do godz' 12:o0'

Zamawiający pľacuje w dni ľobocze w godzinach od 7.3o do 15'00
Złożenieoferw w miejscu innym, niżwyŻej opisane może skutkować nie dotarciem oferty do Zamawiającego W

terminie Wyznaczonym na składanie ofeĺt z winy Wykonawcy' oferta taka, jako złożona po terminie, nie będzie

brała udziału w niniejszym zapytaniu ofeftowym.

otwarcie ofert nastąpi dnia o5.o4.2o19 r. o godz. Ĺ2:3o, w siedzibie Zamawiającego w Dziale

Ekonomiczno _ Finansowych - I piętro budynku administracji ws- sPzoZ w Zgorzelcu pľzy ul.

Lubańskiej í-t-12, pokój nr 3. otwarcie ofeft jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofeft Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.

1

2

3

4



5, ofeftę nalezy złożyć w taki sposób, aby zapewniona była jej nienaruszalność, a także nie budziło to żadnych

wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści ofefi pzez osoby

nieupoważnione.
Kopeftęnależyzaadresowaćpodając:DWorazZAMAWIAlĄCEGo:
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielnv Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej w Zooľzelcu
Dział Ekonomiczno - Finansowy

Agnieszka Bogdanowicz

59-900 Zgorzelec, ul' Lubańska 11/12

OFERTA - POZYCZKA lub KREDYT
NIE oTWIERAĆ PRZED TERMINEM oTWARCIA oFERT

t2 Pozostałe informacji Zamawiającego.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia-w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, W przypadku złoŻenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty na całość zamówienia _

wszystkie ,,zdublowane" ofeĺty tego Wykonawcy zostaną odrzucone przezZamawiającego'

2. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są

składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzi się z zachowaniem formy pĺsemnej.

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego:

4.L za pośredniďwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo

pocztowe,

4.2 za pośredniďwem faksu,
4'3 przy użyciu środków komunikacji eleKronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o

świadczenĺu usług drogą elektroniczną'
5. oferĘ składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

6. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacjĺ, wyjaśnień czy odpowĺedzi na kierowane

zapytania.
7. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnĺenia treści zapytania ofertowego. Zamawiający

udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie późnĺej niż na 2 dni pzed upływem terminu składania ofeft, pod

warunkiem, że wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do siedziby

Zamawiającego nie póżniej niż do końca dnia, w kórym upływa połowa Wyznaczonego terminu składania

ofeft. JeŹeli wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpĘnie do siedziby

Zamawiającego, po upływie terminu składania wniosku (zapytania) lub będzĺe doĘczył udzielonych wyjaśnień,

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek (pytanie) bez rozpatrzenia. Przedłużenie

terminu składania ofeft nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (zapytań), o których mowa powyżej.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami), Zamawiający umieści bez ujawnienia źródła zapytania

na swojej stronie internetowej.

8' W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofeft zmienić treść

zapytania ofeńowego' Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie

internetowej.
g. Pytania odnośnie zapisów ZAPYTANIA OFERTOWEGO, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia

należy przesłać na numer faxu: 75 77 50 303 lub pocztą elektroniczną na adres:

a. bogda nowicz@spzoz.zgorzelec.pl
Adres do korespondencji listownej:

WielospecjalisĘczny SzpitaI - Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej w Zgoľzelcu
Dział Ekonomiczno - Finansowy
ul. Lubańska 11-12' 59-900 Zgorzelec

10. osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
_ w zakresie przedmiotu zamówienia - Agnieszka Bogdanowicz - Główny Księgowy' tel.
571 334 8ss.

11. Termin związania ofeĺtą wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania ofeft.

12' Wykonawca sporządza ofeftę zgodnie z zapytaniem ofeftowym.

13' Wykonawca ponosi wszelkie koszý związane z przygotowaniem i złożeniem oferĘ.
14. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian, bez

zgody Zamawiającego.



15. ofefta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowanĺa Wykonawcy i zaciągania w jego

imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie ofefi' oznacza to, jeżeli z dokumentu

określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawry

upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenĘ wchodzące w skład oferý muszą być podpisane przez

wszystkie te osoby.
16' Pełnomocniďwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu

zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania ofefi musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do ofeĘ. oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika Wprost z

dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej lub umowa spółki cywilnej w przypadku spółek cywilnych), to do ofeĘ
należy dołączyć oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego oełnomocnicWva, wystawionego do

reprezentowania WykonawcY przez osoby do tego upełnomocnione.
17 ' Zawartość oferty. Złożona oferta musi zawieľać:

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem) do wykonywania czynności

bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29.08.I997r. Prawo Bankowe (Dz,U. z 2017 r., Nr 1876 ze zmianami), a w
przypadku określonym W aft' 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający

rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, nie dotyczy insĘrtucji finansowych

niebędących bankami,

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

18' Zamawiający zastrzega , że może na każdym etapie zapytania ofeftowego, dokonać unieważnienĺa zapytania

ofeftowego bez podania przyczyn.

19. Zamawiający informuje, Że w przypadku stwierdzenia błędów w złożonej ofercie przetargowej, będzĺe mógł

dokonać stosownych poprawek, jeżeli ich poprawa nie będzie powodować istotnej zmĺany treści złożonej ofeĘ.
20' Zamawiający informuje, że w przypadku stwierdzenia braku wymaganych dokumentów, wezwie wykonawcę

W WyznaczonYm przez siebie terminie, do uzupełnienia brakujących dokumentów'


