
 

  
 Nr postępowania: PFR/1/2019 
   

  
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(„SIWZ”) 
 

ZAMAWIAJĄCY: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 
ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk 

 
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843) zwanej dalej 
„ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację zamówienia pod nazwą: 
 
 
 

USŁUGA 
URUCHOMIENIA I ZARZĄDZANIA 

PRODUKTEM GWARANCYJNYM 
PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM  
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ZATWIERDZAM  
 

/-/ Wiceprezes Zarządu   
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Integralną część niniejszej SIWZ stanowią wzory następujących dokumentów: 
 
Załącznik  Nr 1 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ). 
Załącznik  Nr 2 -  Formularz Ofertowy. 
Załącznik  Nr 3 -  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 
Załącznik  Nr 4 -  Wzór formularza oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik  Nr 5 -  Wzór oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej. 
Załącznik  Nr 6 -   Wzór oświadczenia wykonawcy o wydaniu/braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Załącznik Nr 7 - Wzór oświadczenia wykonawcy o orzeczeniu/braku orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

Załącznik Nr 8 -   Wzór oświadczenia Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem   podatków 
i opłat lokalnych,  o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, z późn. zm.).  

Załącznik Nr 9 -   Wzór wykazu usług. 
Załącznik Nr 10 - Wzór wykazu osób. 
Załącznik Nr 11-  Istotne Postanowienia Umowy.  
 
 

 

Uwaga: 

Pojęcia używane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostały 
zdefiniowane w Istotnych Postanowieniach Umowy  (załącznik nr 11 do SIWZ).  

 
 

ROZDZIAŁ  I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
  
Zamawiający:   Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.  
Adres:     ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk  
KRS:       0000264374  
NIP:      586-217-96-89  
REGON:    220307372  
Tel.:       +48 58 58 58-950  
Fax:       +48 58 58 58 949  
E-mail:     zp@pfr.pomorskie.eu  
Godziny pracy:  8:00-16:00  
Strona internetowa:  www.pfr.pomorskie.eu  
  

 
 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
  
1.  Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad 

określonych ustawą Pzp o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W zakresie nieuregulowanym niniejszą 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy 
ustawy Pzp.  
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ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
   

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu przez Wykonawcę Jednostkowych 
Poręczeń jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań co najmniej 60 mikro, małych lub średnich 
przedsiębiorców z terenu województwa pomorskiego („Odbiorców Wsparcia”) z tytułu 
udzielonych im przez Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych lub nieodnawialnych, 
przeznaczonych na cele obrotowe, inwestycyjne lub obrotowo-inwestycyjne, związane z 
działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie województwa pomorskiego, które to 
Jednostkowe Poręczenia zostaną objęte przez Zamawiającego Reporęczeniem, a także na 
zarządzaniu zbudowanym Portfelem Jednostkowych Poręczeń (Poręczenie z Reporęczeniem 
Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.). 

2. Limit Reporęczenia dla całego zamówienia wynosi 30.000.000,00 PLN  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.  

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik Nr 1 do 
SIWZ) oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy (stanowiących załącznik Nr 11 do SIWZ). 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, z 
zastrzeżeniem ust. 6.  

6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, do których należą:  

6.1 zawieranie Umów o udzielenie Poręczenia z Odbiorcami Wsparcia oraz składanie 
Oświadczeń o udzieleniu Poręczenia na rzecz Instytucji Finansowych; 

6.2 wypłata Jednostkowych Poręczeń na rzecz Instytucji Finansowych, w przypadku zgłoszenia 
przeciwko Wykonawcy roszczenia przez Instytucję Finansową z tytułu Jednostkowego 
Poręczenia;  

6.3 dokonywanie zgłoszenia Zamawiającemu roszczenia z tytułu Jednostkowego 
Reporęczenia;  

6.4 rozliczenia finansowe tj. przyjmowanie od Odbiorców Wsparcia prowizji za udzielnie 
Jednostkowych Poręczeń (jeżeli ma zastosowanie) i środków odzyskanych w wyniku 
działań windykacyjnych oraz przekazywanie środków należnych Zamawiającemu; 

6.5 sprawozdawczość z zakresu postępu rzeczowo-finansowego realizacji Umowy. 
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są już 
znane). 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                             
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

9. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 

9.1 nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; 
9.2 nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych; 
9.3 rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN; 
9.4 nie przewiduje aukcji elektronicznej; 
9.5 nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu; 
9.6 nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 
9.7 nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 
9.8 nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani 

w art. 22 ust.2 ustawy Pzp; 
9.9 nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 

10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
  

66000000-0  Usługi finansowe i ubezpieczeniowe  

66110000-4  Usługi bankowe i inwestycyjne  
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ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

  
1. Termin wykonania zamówienia: do 90 miesięcy od dnia podpisania umowy przy założeniu, 

że:  
1.1 Okres Budowy Portfela – rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy (w którym to 

dniu Zamawiający udostępnia Wykonawcy Limit Reporęczenia) i trwa 18 miesięcy, 
z zastrzeżeniem, że niniejszy okres nie podlega skróceniu; 

1.2 Okres Wygaszania Portfela – rozpoczyna się od dnia następującego po 
podpisaniu pierwszej Umowy o udzielenie Poręczenia i trwa nie dłużej niż 36 
miesięcy od dnia następującego po dniu zakończenia Okresu Budowy Portfela; 

1.3 Okres Dochodzenia Wierzytelności– rozpoczyna się od dnia następującego po 
dniu pierwszej wypłaty jakiegokolwiek Jednostkowego Poręczenia i trwa nie dłużej 
niż 36 miesięcy od dnia następującego po dniu zakończenia Okresu Wygaszania 
Portfela. 

 
ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

 
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu: 
a) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 
12-23 ) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy Pzp 

b) wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp; 
c) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13                               

i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy Pzp, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

d) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione przez Wykonawcę na podstawie lit. c) powyżej. 

e) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

f) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed 
wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość 
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia nie zakłóci konkurencji.  

g) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  o ile 
wynika to z odrębnych przepisów:  

 Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.  
  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
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 Zgodnie z zapisami Metryki Produktu Finansowego Jednostkowe Poręczenie  
obejmuje maksymalnie do 80% kwoty udzielonego Kredytu. W związku z 
powyższym Wykonawca zapewni stabilność ekonomiczną i finansową niezbędną 
do realizacji przyszłej Umowy, poprzez spełnienie następującego warunku 
udziału w postępowaniu: 
 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego 
zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres działalności jest krótszy, 
Wykonawca określi wysokość posiadanych kapitałów (funduszy) własnych na 
dzień rozpoczęcia działalności, przy czym kapitały (fundusze) winny zostać w 
całości wniesione do przedsiębiorstwa w następującej wysokości 3 750 000 zł.  

Uwaga: 
W przypadku wykazania się posiadaniem kapitałów własnych w walucie innej niż w PLN, Wykonawca                  
w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest 
do przeliczenia wartości posiadanych kapitałów przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut 
obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych 
na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 
stronie Zamawiającego. 

 
 

c) zdolności technicznej lub zawodowej:  
i. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada 

doświadczenie w udzielaniu poręczeń kredytów lub pożyczek lub leasingu1 dla 
MŚP i wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie usługi/usług, polegających na: udzieleniu (zawarciu 
umów) minimum 60 jednostkowych Poręczeń kredytów lub pożyczek lub 
leasingu1 dla MŚP o łącznej wartości udzielonych Poręczeń nie mniejszej niż 
30.000.000,00 PLN;  

Uwaga: 
W przypadku, gdy rozliczenie nastąpiło w innej niż w PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia 
spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości 
wykonanych usług przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów 
średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia Ogłoszenia 
o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie Zamawiającego. 

 

ii. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że skieruje 
do realizacji zamówienia publicznego  zespół osób  posiadających niżej 
wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, 
niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: 

 
w Okresie Budowy Portfela:  

• minimum 1 osobę odpowiedzialną za ocenę ryzyka, posiadającą co 
najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie oceny ryzyka 
kredytowego podmiotów sektora MŚP;  

• minimum 1 osobę odpowiedzialną za pozyskiwanie Odbiorców 
Wsparcia w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadającą co 
najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie sprzedaży podmiotom 
sektora MŚP produktów finansowych o charakterze gwarancyjnym lub dłużnym; 

 
1 Z wyłączeniem leasingu zwrotnego. 
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• minimum 1 osobę odpowiedzialną za obsługę udzielonych Poręczeń, 
posiadającą co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi 
Poręczeń produktów finansowych o charakterze gwarancyjnym lub dłużnym;  
 

Czynności przewidziane do wykonania w Okresie Budowy Portfela mogą wykonywać 
dwie osoby pod warunkiem, że osoba, która będzie odpowiedzialna za czynności w 
dwóch ww. obszarach będzie posiadała doświadczenie zawodowe wymagane dla 
każdego z tych obszarów.  
  

w Okresie Wygaszania Portfela oraz w Okresie Dochodzenia Wierzytelności:  

• minimum 1 osobę odpowiedzialną za obsługę udzielonych Poręczeń, 
posiadającą co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego  w zakresie obsługi 
Poręczeń  produktów finansowych o charakterze gwarancyjnym lub dłużnym;  

• minimum 1 osobę odpowiedzialną za dochodzenie wierzytelności 
posiadającą co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji 
lub ukończone studia prawnicze.  
 

Czynności przewidziane do wykonania w Okresie Wygaszania Portfela oraz                       
w Okresie Dochodzenia Wierzytelności może wykonywać jedna osoba pod 
warunkiem, że spełnia łącznie wymagania przewidziane dla ww. okresów.  
 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sytuacja finansowa 
lub ekonomiczna oraz zdolność organizacyjna podlega sumowaniu, natomiast warunek dotyczący 
doświadczenia w udzielaniu Poręczeń kredytów/pożyczek/leasingu przez Wykonawcę musi  wykazać 
podmiot, który będzie wykonywał kluczowe części zamówienia (określone w rozdziale III ust.  6 
SIWZ).  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                                 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust 3 wystąpi 
wyłącznie w przypadku, kiedy: 
4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

4.2 Zamawiający oceni, że udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22  oraz  art. 
24 ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy Pzp; 

4.3  w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy polegają na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 

4.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 
podmioty bezspornie i jednoznacznie wynika w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
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postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w ust. 3.  

7. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na 
podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawców dokumentach i oświadczeniach, 
zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.  

8. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.  

9. Niewykazanie w wystarczający sposób spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 
10.1 W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami                                          

w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział                          
w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia                       
w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 

10.2 Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.3 Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 10.2 powinno mieć 
postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez 
uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. 
W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego 
(oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). Pełnomocnictwo należy dołączyć do 
oferty. 

10.4  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

10.5 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

10.6  Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie. 

10.7  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym 
jako pełnomocnik pozostałych (liderem). 

10.8  W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie 
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

10.9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz 
Ofertowy. 

11. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 
11.1 którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 

pkt. 1.2 SIWZ, 
11.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 1 pkt. 1.1. SIWZ. 

12. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności 
dokona oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

 
 

ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE      
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V oraz 

wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą 
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następujące oświadczenia i  dokumenty: 
 

1.1 Aktualne na dzień składania ofert: 

a) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru wskazanego w 
załączniku nr 3 do SIWZ (składane jest w oryginale);  

b) wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru 
wskazanego w załączniku nr 4 do SIWZ (składane jest w oryginale). 

1.2 W przypadku wspólnego  ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o 
których mowa w pkt 1.1 składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanym w ust. 1 pkt 
1.1  lit a) niniejszego rozdziału (o ile są znani),  

1.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów, w 
oświadczeniach o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. 

1.5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 
trzeciego.  

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania 
się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze 
oświadczenie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego  oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń: 

3.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału                                       
w  postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 1.2 SIWZ:  
 
a)   bilansu, a jeżeli sprawozdanie finansowe obejmujące ww. bilans podlega badaniu przez 

biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości lub MSR/MSSF, również  ze 
sprawozdaniem z badania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające wartość 
kapitałów (funduszy) własnych według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku 
obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, na 
dzień rozpoczęcia działalności, odpowiadającej co najmniej wysokości określonej w 
opisie sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu;  

 

b) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie (załącznik nr 9 do SIWZ), przy czym dowodami są: 

i. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi  były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane; 
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ii. oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn                                       
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
dokumentów, o których mowa w ppkt (i). 

 
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
c) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami (załącznik nr 10 do SIWZ).  

  
3.2 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału                                      

w postepowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 1.1 SIWZ: 
 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert;  

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;  

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;  

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

e) oświadczenia 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 (załącznik nr 6 do SIWZ);  

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 7 do  
SIWZ);  

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) (załącznik nr 8 do SIWZ).  
  

3.3 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp  przedstawienia w odniesieniu 
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do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 3.2 (na wezwanie 
Zamawiającego).  

3.4  Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 
3.2 dotyczących podwykonawcy (o ile są już znani), któremu zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (na wezwanie 
Zamawiającego).  

3.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia.  

 
 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2 powyżej:  

4.1 lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument,  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy Pzp;  

4.2 lit. b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4.1 oraz 4.2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 4.2 
lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (z zastrzeżeniem ust. 5). 

7.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu.  

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 
ust. 3 pkt. 3.2 lit. a), składa dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt  4.1  w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania tej osoby  (z zastrzeżeniem ust. 5).  

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
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10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 
były lub są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których 
mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

15. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 
oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, 
że oświadczenia i dokumenty te powinny być w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą 
opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 
Wykonawcy/podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega, Wykonawców 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawcy, zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnionych) 
do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega/ 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podwykonawcy, na podstawie 
pełnomocnictwa. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem 
osoby podpisującej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii 
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

16. Oświadczenia, lub dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) składane są zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993), składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w 
posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne. 

18. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. 

 
 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                                 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest język 

polski.  
2. W języku polskim prowadzona będzie cała korespondencja między Zamawiającym                                     

a Wykonawcami.  
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3. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest pracownik Zamawiającego – Marzena 
Bielińska.  

4. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie na 
adres Zamawiającego lub na numer faxu (+48 58 58 58 949) lub e-mailem: zp@pfr.pomorskie.eu  

6. Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego 
będą dostarczane Wykonawcom w tej samej formie. 

7. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu, lub e-maila lub adres podany 
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy                      
z treścią pisma. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniana 
SIWZ. Wyjaśnienia zostaną przesłane Wykonawcom pisemnie lub faksem lub e-mailem. 

9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania 
PFR/1/2019.  

 
 
  

ROZDZIAŁ VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 
1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 

12 000,00 PLN  (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100). 
2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium, w 

tym również na przedłużony okres związania ofertą, skutkować będzie odrzuceniem oferty 
Wykonawcy. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
3.1  w pieniądzu; 
3.2  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym; 
3.3  w gwarancjach bankowych; 
3.4  w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
3.5  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2019 poz. 
310 ze zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 
35 1050 1764 1000 0024 3431 3074 w ING Banku Śląskim, z opisem: „wadium PN nr 
PFR/1/2019”. Wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający będzie uważał za skuteczne, gdy bank 
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 
składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie 
będzie wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w ust. 3, dokument wadium 
należy złożyć w osobnym opakowaniu wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność                             
z oryginałem kserokopię, zaleca się dołączyć do oferty.  

6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie 
(w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.  

7. Wadium, o którym mowa w ust. 5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 
bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie 
związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.  

8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:  
8.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiający), gwaranta (banku 

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
8.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
8.3 kwotę gwarancji,  
8.4 termin ważności gwarancji  
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8.5 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego gdy Wykonawca:  

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub  
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 
c)  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 
3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej.  

9. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 3. 
10. Gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis: „nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego".  
11. Zwrot wadium - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 

1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp.  
12. Utrata wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w 

art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  
 
 

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o okres nie dłuższy niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

  
ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

 
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 

nr 2 do SIWZ. 
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI SIWZ ust. 1 oraz 

ewentualne pełnomocnictwo 
3. Oferta (formularz ofertowy) powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, w języku polskim, trwale i czytelnie. 
4. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej 

zdekompletowanie. Zamawiający zaleca, aby dokumenty tworzące ofertę stanowiły całość (były 
zbindowane, oprawione itp.) z tym zastrzeżeniem, że sposób połączenia dokumentów nie może 
powodować nieczytelności któregokolwiek z elementów oferty a ponadto musi istnieć możliwość 
skorzystania z poszczególnych dokumentów stanowiących ofertę wybranego Wykonawcy dla potrzeb 
przygotowania umowy z tym Wykonawcą. 

5. Zaleca się, aby każda ze stron oferty była ponumerowana. 
6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, których to reprezentacja 
wynika z przepisów prawa, z danych ujawnionych we właściwym rejestrze lub z innego 
upoważnienia. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z 
innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być 
złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

7. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez Wykonawcę 
w Formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ powinny być czytelne. 

8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób 
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upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 
9. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego, 

tj.: Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Straganiarska 24-27 , 80-837 Gdańsk. Na kopercie 
należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: 

 
Oferta na  usługę uruchomienia i zarzadzania produktem gwarancyjnym 

       Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 
 
 
 

nr postępowania PFR/1/2019 
 

Nie otwierać przed dniem 10.01.2020r. do godz. 10:30 
 

10.  Wykonawca powinien umieścić na kopercie także swoją nazwę (firmę) oraz adres. 
11. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią    

oferty, przed jej otwarciem. 
12.  Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert, może wprowadzić zmiany do  złożonej 

oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w ust. 9, SIWZ 
z dopiskiem „Zmiana oferty”. 

13. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez 
wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta 
dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

14. Wycofania złożonej oferty następuje na wniosek Wykonawcy podpisany przez Wykonawcę lub 
osobę upoważnioną zgodnie z zasadami reprezentacji. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo, z którego treści powinno wynikać 
uprawnienie do  reprezentowania Wykonawcy.  

15. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 
terminu składania ofert. 

16. Oferta jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż 
w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione i muszą być oznaczone klauzulą 
„Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

18. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

19. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 

 
 
 

ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.: 
 

  Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 
ul. Straganiarska 24-27 

80-837 Gdańsk 
Sekretariat I piętro 
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Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 8:00-16:00  
 

2. Termin składania ofert upływa dnia 10.01.2020r. o godz. 10:00 
3. Oferty zostaną otwarte w dniu 10.01.2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, 

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. – Sala konferencyjna  I piętro. 
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny ofert. Warunki płatności, termin wykonania zamówienia zostały 
określone w SIWZ.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
https://pfr.pomorskie.eu/ informacje dotyczące: 
7.1  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
7.2  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
7.3 cen zawartych w ofertach, warunki płatności, termin wykonania zamówienia zostały określone 

przez Zamawiającego. 
 
 

ROZDZIAŁ XII.  SPOSÓB OBLICZANIA CENY  
  
1. Cenę wykonania zamówienia należy ustalić w oparciu o wymagania SIWZ, zawarte w 

szczególności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w Istotnych Postanowieniach 
Umowy oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia.  

3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.  

4. W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty wynikające wprost z SIWZ, a także inne wydatki 
konieczne do prawidłowego, terminowego oraz kompleksowego wykonania zamówienia, podatki 
i opłaty. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z udzieleniem 
Poręczeń oraz ich późniejszą obsługą,  w szczególności monitorowanie, sprawozdawczość oraz 
ewentualną windykację.  

5. Cenę oferty należy wskazać w Formularzu ofertowym.  
6. Cena oferty (brutto) musi być podana jako wartość procentowa2 od CAP tj. kwoty 

6 000 000,00 PLN, a także wyrażona liczbowo, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę.  

7. Cena (brutto) za realizację zamówienia powinna zostać podana w złotych polskich.  
8. Wykonawca jest zobowiązany do określenia wynagrodzenia, które będzie wypłacane 

według zasad określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy. 

9. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.   

10. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. W związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków 
wykonania zamówienia.  

11. Złożenie oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
skutkowało będzie jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.  
 

 
2 Współczynnik procentowy określany przez Wykonawcę (Wp).  
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ROZDZIAŁ XIII. KRYTERIA OCENY OFERT  
  
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami:  
1.1 cena – waga kryterium 60%;  (60 pkt) 

1.2 liczba wspartych Odbiorców Wsparcia – waga kryterium 30%; (30 pkt) 
1.3 liczba wspartych podmiotów typu Start-up – waga kryterium 10%. (10 pkt) 

 
2. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów:  

2.1 w kryterium cena maksymalnie 60 punktów, obliczanych według formuły:  
  

Pc = (Cn / Cob) × 60  

 
Pc – liczba punktów przyznana w kryterium cena  
Cn – cena najtańszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
Cob – cena oferty badanej   
  

2.2 w kryterium liczba wspartych Odbiorców Wsparcia maksymalnie 30 punktów, 
gdzie:                  

a) punktacja zostanie przyznana za zwiększenie liczby wspartych Odbiorców Wsparcia 
ponad wymaganą liczbę (60 Odbiorców Wsparcia);  

b) Wykonawca otrzyma 1,5 punktu za każdego dodatkowo zadeklarowanego Odbiorcę 
Wsparcia;  

c) maksymalna liczba punktów zostanie przyznana za zadeklarowane wsparcie 80 lub 
większej liczby Odbiorców Wsparcia;  

2.3 w kryterium liczba wspartych podmiotów typu Start-up maksymalnie 10 punktów, 
gdzie:  

a) punktacja zostanie przyznana za zadeklarowaną liczbę podmiotów typu Start-up w 
ogólnej liczbie  wspartych Odbiorców Wsparcia; 

b) Wykonawca otrzyma 1 punkt za każdy zadeklarowany podmiot typu Start-up  w ogólnej 
liczbie wspartych Odbiorców Wsparcia; 

c) maksymalna liczba punktów zostanie przyznana za zadeklarowanie liczby 10 lub więcej  
podmiotów typu Start-up w ogólnej liczbie wspartych Odbiorców Wsparcia,  

 
3. Łączna liczba punktów obliczona zostanie według formuły:  
 

P = Pc + Po + Pu  

  
P – łączna liczba punktów  
Pc – liczba punktów przyznana w kryterium cena  
Po – liczba punktów przyznana w kryterium liczba wspartych Odbiorców Wsparcia 
Pu – liczba punktów przyznana w kryterium liczba wspartych podmiotów typu Start-up.  

  
4. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na podstawie informacji 

określonych w ofercie.  
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5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu z najwyższą łączną 
liczbą punktów. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści, z zastrzeżeniem pkt. 7.  

7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,                                    
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku błędów 
w obliczeniach przyjmuje się, że poprawnie został podany współczynnik procentowy 
określony przez Wykonawcę (Wp).   

8. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

 
 
ROZDZIAŁ XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
  
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
  
ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu 

i ocenie ofert przez Zamawiającego na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ. 
2. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi o wynikach postępowania 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
3. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy zawarcia Umowy o treści określonej w 

załączniku nr 11 do SIWZ, z uwzględnieniem warunków zaproponowanych przez niego w 
ofercie. 

4. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o terminie zawarcia Umowy. 
5. Umowa zostanie podpisana w terminie wskazanym w art. 94 ustawy Pzp. 
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:  

6.1 dane osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do podpisania umowy wraz  z dokumentami 
potwierdzającymi ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika to z dokumentów 
załączonych do oferty;  

6.2 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – kopię umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:  

a) sposób ich współdziałania;  
b) zakres czynności powierzonych do wykonania każdemu z nich; 
c) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane 

płatności  z tytułu realizacji umowy;  
d) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia;  
e) wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania 

zobowiązań  i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 
wszystkich Wykonawców razem  i każdego z osobna oraz do 
przyjmowania płatności od Zamawiającego. 

 
6.3 listę Instytucji Finansowych, z którymi Wykonawca zawarł umowy o współpracy (co 

najmniej dwie Instytucje Finansowe); 
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6.4 adresy placówek do obsługi Odbiorców Wsparcia (co najmniej jeden), zlokalizowanych na 
terenie województwa pomorskiego.  

7. Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
w formie pisemnej lub faksu.  

 
 
ROZDZIAŁ XVI.  WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA  
 
1. Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane w Istotnych Postanowieniach Umowy, które 

stanowią Załącznik  nr 11 do SIWZ. 
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią 

inaczej. 
4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. 
5. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
6. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w Istotnych Postanowieniach 

Umowy (załącznik nr  11 do SIWZ). 
7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia,  o których mowa 
w art. 151a ustawy Pzp.  

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą 
dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

10. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ oraz w przypadku jakichkolwiek wątpliwości mają 
zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

 
ROZDZIAŁ XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  
 
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  
3) odrzucenia oferty odwołującego, 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Urzędu Zamówień Publicznych w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

7. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub o zaniechaniu czynności, 
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp.  
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9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 
Pzp dla tej czynności.  

10. Na czynności, o których mowa w ust. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem czynności 
wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.  

11. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.  
 

ROZDZIAŁ XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  
 
1. 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: 
a. [Administrator danych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk  
     tel.: +48 58 58 58 950  faks: +48 58 58 58 949 e-mail: zp@pfr.pomorskie.eu  
     strona internetowa: www.pfr.pomorskie.eu.  

b. [Inspektor Ochrony Danych] W Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. powołano 
Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt do IOD: adres e-mail: iod@pfr.pomorskie.eu.  

2. [Cel przetwarzania oraz podstawa prawna] Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego; 

3. [Odbiorcy danych] 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 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa 
Pzp”; Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o 
zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia w 
zakresie usług informatycznych, prawnych, archiwizacyjnych, doradczych i prowadzenia platformy 
zakupowej. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane 
mogą być przekazywane do państw z poza EOG. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może 
wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie 
z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 Pzp. 

4. [Okres przechowywania] Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

5. 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; 

6. [Prawa] Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
sprostowania swoich danych, jeśli są błędne (niezgodne ze stanem faktycznym)*, usunięcia danych 
(dotyczy tylko tych danych, które nie są niezbędne z punktu widzenia przepisów prawa), ograniczenia 
przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 
oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana 
danych.; 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
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nr postępowania PFR/1/2019                                                                        Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
                

                            Zamawiający: 
                            Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 
                            ul. Straganiarska 24-27 
                            80-837 Gdańsk 
 

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę uruchomienia                                     
i zarządzania produktem gwarancyjnym  Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu 
Rozwoju Sp. z o.o. 
 
  

DANE WYKONAWCY:  
MAŁY  / ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA* 

 
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….………………………...
………...….………............................................................................................................................................ 
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………. 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  ……….………………………………………………………………………… 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
faks………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres 
siedziby): ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
1. Po zapoznaniu się z warunkami tego postępowania, oświadczam/oświadczamy,* że: przedmiot zamówienia 

zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia o parametrach produktu finansowego 
określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  oraz zgodnie z warunkami Istotnych 
Postanowień Umowy  zobowiązuję/zobowiązujemy* się wykonać za: 

 
 
[Wp]….……………….% ** x 6 000 000,00 PLN = ………………………..…………….PLN 

 
 
 

2. Oferowana liczba wspartych Odbiorców Wsparcia wynosi……………………….. szt. (minimum 60), 
 
 w tym liczba wspartych podmiotów typu Start-up wynosi ………………………..szt. 

 
 
*niepotrzebne skreślić 

** Współczynnik procentowy określony przez Wykonawcę (Wp). 
 

B. OŚWIADCZAM/-Y*, ŻE: 
1. wskazana cena w Formularzu Ofertowym obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego przez 

Zamawiającego w SIWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości 
przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.    

2. akceptuję/akceptujemy* warunki wskazane w SIWZ wraz z Istotnymi Postanowieniami Umowy 
3. zapoznałem/zapoznaliśmy* się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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4. jestem/jesteśmy*  związani złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 

5. zobowiązuje/zobowiązujemy* się do podpisania umowy, na określonych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. zapoznałem/zapoznaliśmy* się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

7. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia 
umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 
konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

8. zostałem/zostaliśmy* poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż 
zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie 
były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

9. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

10. 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.3 

 

PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)*** 
Określenie zakresu/części 
zamówienia, który będzie 

realizowany przez podwykonawcę 

Nazwa firmy podwykonawcy 

  
  
  

***  W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy podać nazwy firm podwykonawców (o ile są znane) 
 
SPIS TREŚCI: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ..................................................................................................................... 
2) ..................................................................................................................... 
3) ..................................................................................................................... 
4) ………………………………………………………………………………………………………………… 
5) ………………………………………………………………………………………………………………… 
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 

 
………………………………………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 
...................................................................................... 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 

  

 
3 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. Wówczas należy usunąć treść powyższego 
oświadczenia poprzez jego przekreślenie 
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                                                                                                                                     Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843 ) – zwanej dalej: ustawa Pzp, 

Przystępując do postępowania na  usługę uruchomienia i zarządzania produktem 
gwarancyjnym Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 

PFR/1/2019 

Działając w imieniu Wykonawcy: 
 
………………………………….……………………………………………………………………………… 
 

 (podać nazwę i adres Wykonawcy) 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

OŚWIADCZAM/-Y, ŻE: 
Nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22  oraz ust. 5 pkt 1 i 8 

ustawy Pzp. 
 
 
 
 
   ………………………………………                                                                       …………………………… 

        miejscowość, data                                                                      czytelny podpis (imię i nazwisko) 
                                                                                                  lub podpis wraz z pieczątką  wykonawcy 
                                                                                             lub osoby właściwie do tego  upoważnionej             

*Nie wypełniać jeśli nie dotyczy 
*Zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy 
Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 
16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam/-y, że w związku z ww. okolicznością, na  
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/-ęliśmy następujące środki naprawcze:  
 
……………………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………… 
   
 
 
 ………………………………………                                                                       ……………………………………. 

        miejscowość, data                                                                      czytelny podpis (imię i nazwisko) 
                                                                                                  lub podpis wraz z pieczątką  wykonawcy 

                                                                                             lub osoby właściwie do tego  upoważnionej             
*DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

*Nie wypełniać jeśli nie dotyczy 
 

OŚWIADCZAM/-Y, ŻE: 
 

Następujący/e  podmiot/y,  na którego/ych  zasoby  powołuję/-emy  się  w  niniejszym 
postępowaniu, tj.:  

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 
1) i 8) ustawy Pzp. 

 
 
 

………………………………………                                                                       ……………………………………. 
   miejscowość, data                                                                      czytelny podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                  lub podpis wraz z pieczątką  wykonawcy 
                                                                                             lub osoby właściwie do tego  upoważnionej             

*Nie wypełniać jeśli nie dotyczy 

*DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp 

OŚWIADCZAM/-Y, ŻE: 

 

Następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  
 
……………………………………………………………………..….……………………….............………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 
1) i 8) ustawy Pzp. 

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

   miejscowość, data                                                                      czytelny podpis (imię i nazwisko) 
                                                                                                   lub podpis wraz z pieczątką  wykonawcy 
                                                                                                  lub osoby właściwie do tego  upoważnionej             
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                                                                                                                                                             Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843 ) – zwanej dalej: ustawa Pzp, 

Przystępując do postępowania na  usługę uruchomienia i zarządzania produktem 
gwarancyjnym Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 

PFR/1/2019 
Działając w imieniu Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………..…………………………………..…………………….…………………………….…………….. 
 

 (podać nazwę i adres Wykonawcy) 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

OŚWIADCZAM/-Y, ŻE: 
 

Spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  
w rozdziale V ust. 1 pkt 1.2 SIWZ 

 
 

………………………………………                                                                       ……………………………………. 
   miejscowość, data                                                                      czytelny podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                   lub podpis wraz z pieczątką  wykonawcy 
                                                                                                      lub osoby właściwie do tego  upoważnionej             

DOTYCZĄCE INFORMACJI W ZWIĄZKU  Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW 

OŚWIADCZAM/-Y, ŻE: 
 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w 

rozdziale V ust. 1 pkt 1.2  SIWZ polegam/-y na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

w następującym zakresie: 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 
 
………………………………………                                                                       ……………………………………. 
miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                   lub podpis wraz z pieczątką  wykonawcy 
                                                                                                      lub osoby właściwie do tego  upoważnionej             

 
 
 

 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 
 
             ............ 
(nazwa (firma) i adres              
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych 
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

 
Działając w imieniu: 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę uruchomienia i 
zarządzania produktem gwarancyjnym Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu 
Rozwoju Sp. z o.o. PFR/1/2019, oświadczamy, co następuje: 
 

□ *Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 ze zm.). 

 

□ *Oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 ze zm.) i przedstawiam poniżej 
(lub w załączeniu) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej z 
następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

 
a)…… 
b)…… 
 
 
 
………………………………………                                                                       ……………………………………. 
miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                   lub podpis wraz z pieczątką  wykonawcy 
                                                                                                      lub osoby właściwie do tego  upoważnionej             
 
 
 
 
*zaznaczyć i podpisać właściwe 
 
UWAGA:  
 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wypełnione oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z 

członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 
 

  

 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 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 

 
Działając w imieniu: 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę uruchomienia                        
i zarządzania produktem gwarancyjnym Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego 
Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. PFR/1/2019, oświadczamy, co następuje: 
 

      nie wydano/wydano* wobec nas prawomocnego/prawomocny wyroku/wyrok sądu lub 
ostatecznej/ostateczną decyzji/decyzję administracyjnej/administracyjną o zaleganiu  z  uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

 
 

 
………………………………………                                                                       ……………………………………. 
miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                   lub podpis wraz z pieczątką  wykonawcy 
                                                                                                      lub osoby właściwie do tego  upoważnionej             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego  

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
 

Działając w imieniu: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę uruchomienia                        
i zarządzania produktem gwarancyjnym Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego 
Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. PFR/1/2019, oświadczamy, co następuje: 
 

 
 

nie orzeczono/orzeczono* wobec mnie/nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu/zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
………………………………………                                                                       ……………………………………. 
miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                   lub podpis wraz z pieczątką  wykonawcy 
                                                                                                      lub osoby właściwie do tego  upoważnionej             
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych  

 

Działając w imieniu: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę uruchomienia                        
i zarządzania produktem gwarancyjnym Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego 
Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. PFR/1/2019, oświadczamy, co następuje: 
 
 
 
zalegamy/ nie zalegamy* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie                  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785, z późn. 
zm.); 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
………………………………………                                                                       ……………………………………. 
miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                   lub podpis wraz z pieczątką  wykonawcy 
                                                                                                      lub osoby właściwie do tego  upoważnionej             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR  9 DO SIWZ 
 
 
 
 
 

 
 

 
WYKAZ USŁUG 

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę uruchomienia  i zarządzania 
produktem gwarancyjnym Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju 
Sp. z o. o. PFR/1/2019. 

 
 

Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2. SIWZ  
 

lp. przedmiot usługi 

     wartość  
udzielonego 
Poręczenia   

 
         kredytu/pożyczki/ 

        leasingu 
      [PLN] 

data udzielenia Poręczenia 
kredytu/pożyczki/ 

leasingu 
(podpisania umowy) 

[dd/mm/rrrr] 

podmiot, z którym została 
zawarta umowa 

Poręczenia 
 

     kredytu/pożyczki/ 
leasingu 

1           2 3 4 5 

 

 
 
 
 

   

 

 
 
 
 

   

 

 
 
 
 

   

 
Do Wykazu usług należy dołączyć dowody określające, że wymienione w tabeli usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy 
 
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
 
………………………………………                                                                       ……………………………………. 
miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                   lub podpis wraz z pieczątką  wykonawcy 
                                                                                                      lub osoby właściwie do tego  upoważnionej             
 

 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR  10 DO SIWZ 
 
 
 
 
 

 
 

WYKAZ OSÓB 
 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 
odpowiedzialnych za świadczenie usług,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych i doświadczenia  niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,                    
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę uruchomienia  i zarządzania 
produktem gwarancyjnym Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju 
Sp. z o.o. PFR/1/2019.  
 

Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2. SIWZ  
 

Lp. 
    zakres 

wykonywanych 
czynności 

 imię i nazwisko 

      kwalifikacje 
zawodowe/ 

doświadczenie  
niezbędne  

do wykonania  
zamówienia 
publicznego 

      informacja  
o podstawie do 
dysponowania 

osobami  
przez Wykonawcę  
(np. umowa o pracę  

u Wykonawcy,  
umowa zlecenie  
u Wykonawcy, 

pracownik innego 
podmiotu itp.) 

1 2 3 4 5 
Okres Budowy Portfela 

1 ocena ryzyka 

1……………….. 
 

2……………….. 

1……………….. 
 

2……………….. 
 

1……………….. 
 

2……………….. 
 

2 

pozyskiwanie Odbiorców 
Wsparcia  w tym 
przygotowywanie 

niezbędnej dokumentacji 

1……………….. 
 

2……………….. 
 

1……………….. 
 

2……………….. 
 

1……………….. 
 

2……………….. 
 

3 obsługa udzielonych 
Poręczeń 

1……………….. 
 

2……………….. 
 

1……………….. 
 

2……………….. 
 

1……………….. 
 

2……………….. 
 

Okres Wygaszania Portfela oraz Okres Dochodzenia Wierzytelności 

 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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1     obsługa udzielonych  
Poręczeń 

1……………….. 
 

2……………….. 
 

1……………….. 
 

2……………….. 
 

1……………….. 
 

2……………….. 
 

2 dochodzenie 
wierzytelności 

1……………….. 
 

2……………….. 
 

1……………….. 
 

2……………….. 
 

1……………….. 
 

2……………….. 
 

 
 
 
 
 
………………………………………                                                                       ……………………………………. 
miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                   lub podpis wraz z pieczątką  wykonawcy 
                                                                                                      lub osoby właściwie do tego  upoważnionej             

 


