
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 
 
……..………………….………….………..….…              .................................... 
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy)               (miejscowość i data) 

 
 
 nr postępowania PFR/3/2018 
 
 

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 
 

(dla części II) 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę 

uruchomienia i zarządzania produktem gwarancyjnym – dla części II – Poręczenie  
z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w wysokości 20.000.000,00 
PLN, prowadzonego przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. oświadczamy, co następuje: 
 

□ nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 
r., poz. 1579, z późn. zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.); 

 

□ należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.),  
z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu. 
 

lp. nazwa podmiotu adres podmiotu 

 
1 
 

  

 
2 
 

  

 
3 
 

  

 

                                                           
 Właściwe zaznaczyć 



UWAGA:  
Wykonawca nie ma obowiązku składać pełnego wykazu podmiotów w zakresie grupy 
kapitałowej, o której mowa powyżej. Ww. tabelę należy wypełnić tylko, gdy dla części II 
odrębną ofertę złożył (samodzielnie lub z innymi Wykonawcami) podmiot należący do tej 
samej grupy kapitałowej, co Wykonawca składający ofertę. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................................... 
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
  



 
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 

 
……..………………….………….………..….…              .................................... 
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy)               (miejscowość i data) 
 
 nr postępowania PFR/3/2018 

 
 

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 
 

(dla części I) 
 
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej 
Wykonawcy, w wykazie należy wymienić należycie wykonane w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, usługi (lub usługę) polegające na udzieleniu (zawarciu umów) minimum 20 
poręczeń kredytów/pożyczek/leasingu (z wyłączeniem leasingu zwrotnego) dla MŚP  
o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 PLN. 
 

lp. przedmiot usługi 

wartość  
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. 
 
W przypadku, gdy usługi potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę wymaganego 
doświadczenia realizowane były w walucie innej niż PLN, za podstawę przeliczenia przyjmuje 
się średni kurs NBP dla danej waluty (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługę uruchomienia i zarządzania produktem 
gwarancyjnym – dla części I – Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju 
Sp. z o.o. w wysokości 10.000.000,00 PLN. 
 
 
 
 
 

....................................................................... 
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
  



ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 
 
……..………………….………….………..….…              .................................... 
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy)               (miejscowość i data) 
 
 nr postępowania PFR/3/2018 

 
 

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 
 

(dla części II) 
 
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej 
Wykonawcy, w wykazie należy wymienić należycie wykonane w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, usługi (lub usługę) polegające na udzieleniu (zawarciu umów) minimum 40 
poręczeń kredytów/pożyczek/leasingu (z wyłączeniem leasingu zwrotnego) dla MŚP  
o łącznej wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 PLN. 
 

lp. przedmiot usługi 

wartość  
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. 
 
W przypadku, gdy usługi potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę wymaganego 
doświadczenia realizowane były w walucie innej niż PLN, za podstawę przeliczenia przyjmuje 
się średni kurs NBP dla danej waluty (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługę uruchomienia i zarządzania produktem 
gwarancyjnym – dla części II – Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju 
Sp. z o.o. w wysokości 20.000.000,00 PLN. 
 
 
 
 
 

....................................................................... 
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
  



ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 
 
 
……..………………….………….………..….…              .................................... 
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy)               (miejscowość i data) 

 
 
 nr postępowania PFR/3/2018 

 
 

 
ZESTAWIENIE ISTOTNYCH WYMAGAŃ  

DOTYCZĄCYCH USŁUGI URUCHOMIENIA I ZARZĄDZANIA  
PRODUKTEM GWARANCYJNYM 

 
(dla części I) 

 

lp. istotne wymagania dotyczące usługi określenie spełniania wymagań 

1 

Jednostkowe Poręczenia stanowić będą 
zabezpieczenie spłaty zobowiązań 
Odbiorców Wsparcia z tytułu 
udzielonych im przez Instytucje 
Finansowe Kredytów odnawialnych lub 
nieodnawialnych, przeznaczonych na 
cele obrotowe lub obrotowo-
inwestycyjne. 

TAK/NIE** 

2 

Usługa będąca przedmiotem zamówienia 
będzie świadczona w oparciu  
o regulamin działalności poręczeniowej 
obowiązujący u Wykonawcy. 

TAK/NIE** 

3 

Usługa będąca przedmiotem zamówienia 
będzie świadczona w oparciu  

o regulamin/zasady tworzenia rezerw,  
w tym na ryzyko ogólne i celowe 
obowiązujący/obowiązujące**  
u Wykonawcy. 

TAK/NIE** 

4 

Usługa będąca przedmiotem zamówienia 
będzie świadczona w oparciu  
o akceptowane w sektorze finansowym 
metody oceny ryzyka, które umożliwiają 
przyporządkowanie właściwych stawek 
przedsiębiorcom (zgodnie  
z Obwieszczeniem Komisji w sprawie 
zastosowanie art. 87 i 88 Traktatu WE do 
pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. 

TAK/NIE** 

                                                           
 Niepotrzebne skreślić 



Urz. UE C 155/10 z 20.06.2008 r.). 

5 

Usługa będąca przedmiotem zamówienia 
będzie świadczona w oparciu o umowy  
o współpracy zawarte z minimum 
dwiema Instytucjami Finansowymi. 

TAK/NIE** 

 
nazwy i adresy Instytucji Finansowych 

……………………………………………………. 
 

……………………………………………………. 
 

6 

Usługa będąca przedmiotem zamówienia 
będzie świadczona poprzez zapewnienie 
dostępu do co najmniej jednej placówki 
do obsługi Odbiorców Wsparcia 
zlokalizowanej na terenie województwa 
pomorskiego. 

TAK/NIE** 
 

adres placówki/adresy placówek** 
……………………………………………………. 

7 

Parametry udzielanych Jednostkowych 
Poręczeń będą zgodne z parametrami 
określonymi w pkt. II Metryki Produktu 
Finansowego stanowiącej załącznik nr 1 
do Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

TAK/NIE** 

8 

Odbiorcy Wsparcia będą łącznie spełniali 
kryteria określone w pkt. III Metryki 
Produktu Finansowego stanowiącej 
załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia. 

TAK/NIE** 

9 

Przeznaczenie finansowania będzie 
zgodnie z postanowieniami pkt. IV 
Metryki Produktu Finansowego 
stanowiącej załącznik nr 1 do 
Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

TAK/NIE** 

10 

Jednostkowe Poręczenia będą udzielane 
na warunkach określonych w pkt. V 
Metryki Produktu Finansowego 
stanowiącej załącznik nr 1 do 
Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

TAK/NIE** 

  



11 

Zasady odpłatności za udzielanie 
Jednostkowych Poręczeń będą zgodne  
z postanowieniami pkt. VI Metryki 
Produktu Finansowego stanowiącej 
załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia. 

TAK/NIE** 

12 

Jednostkowe Poręczenia będą udzielane  
z uwzględnieniem postanowień 
dotyczących pomocy publicznej,  
o których mowa w pkt. VII Metryki 
Produktu Finansowego stanowiącej 
załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia. 

TAK/NIE** 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługę uruchomienia i zarządzania produktem 
gwarancyjnym – dla części I – Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju 
Sp. z o.o. w wysokości 10.000.000,00 PLN. 
 
 
 
 

....................................................................... 
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
  



 ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 
 
 
……..………………….………….………..….…              .................................... 
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy)               (miejscowość i data) 

 
 
 nr postępowania PFR/3/2018 

 
 

 
ZESTAWIENIE ISTOTNYCH WYMAGAŃ  

DOTYCZĄCYCH USŁUGI URUCHOMIENIA I ZARZĄDZANIA  
PRODUKTEM GWARANCYJNYM 

 
(dla części II) 

 

lp. istotne wymagania dotyczące usługi określenie spełniania wymagań 

1 

Jednostkowe Poręczenia stanowić będą 
zabezpieczenie spłaty zobowiązań 
Odbiorców Wsparcia z tytułu 
udzielonych im przez Instytucje 
Finansowe Kredytów odnawialnych lub 
nieodnawialnych, przeznaczonych na 
cele obrotowe lub obrotowo-
inwestycyjne. 

TAK/NIE** 

2 

Usługa będąca przedmiotem zamówienia 
będzie świadczona w oparciu  
o regulamin działalności poręczeniowej 
obowiązujący u Wykonawcy. 

TAK/NIE** 

3 

Usługa będąca przedmiotem zamówienia 
będzie świadczona w oparciu  

o regulamin/zasady tworzenia rezerw,  
w tym na ryzyko ogólne i celowe 
obowiązujący/obowiązujące**  
u Wykonawcy. 

TAK/NIE** 

4 

Usługa będąca przedmiotem zamówienia 
będzie świadczona w oparciu  
o akceptowane w sektorze finansowym 
metody oceny ryzyka, które umożliwiają 
przyporządkowanie właściwych stawek 
przedsiębiorcom (zgodnie  
z Obwieszczeniem Komisji w sprawie 
zastosowanie art. 87 i 88 Traktatu WE do 
pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. 

TAK/NIE** 

                                                           
 Niepotrzebne skreślić 



Urz. UE C 155/10 z 20.06.2008 r.). 

5 

Usługa będąca przedmiotem zamówienia 
będzie świadczona w oparciu o umowy  
o współpracy zawarte z minimum 
dwiema Instytucjami Finansowymi. 

TAK/NIE** 

 
nazwy i adresy Instytucji Finansowych 

……………………………………………………. 
 

……………………………………………………. 
 

6 

Usługa będąca przedmiotem zamówienia 
będzie świadczona poprzez zapewnienie 
dostępu do co najmniej jednej placówki 
do obsługi Odbiorców Wsparcia 
zlokalizowanej na terenie województwa 
pomorskiego. 

TAK/NIE** 
 

adres placówki/adresy placówek** 
……………………………………………………. 

7 

Parametry udzielanych Jednostkowych 
Poręczeń będą zgodne z parametrami 
określonymi w pkt. II Metryki Produktu 
Finansowego stanowiącej załącznik nr 2 
do Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

TAK/NIE** 

8 

Odbiorcy Wsparcia będą łącznie spełniali 
kryteria określone w pkt. III Metryki 
Produktu Finansowego stanowiącej 
załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia. 

TAK/NIE** 

9 

Przeznaczenie finansowania będzie 
zgodnie z postanowieniami pkt. IV 
Metryki Produktu Finansowego 
stanowiącej załącznik nr 2 do 
Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

TAK/NIE** 

10 

Jednostkowe Poręczenia będą udzielane 
na warunkach określonych w pkt. V 
Metryki Produktu Finansowego 
stanowiącej załącznik nr 2 do 
Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

TAK/NIE** 

  



11 

Zasady odpłatności za udzielanie 
Jednostkowych Poręczeń będą zgodne  
z postanowieniami pkt. VI Metryki 
Produktu Finansowego stanowiącej 
załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia. 

TAK/NIE** 

12 

Jednostkowe Poręczenia będą udzielane  
z uwzględnieniem postanowień 
dotyczących pomocy publicznej,  
o których mowa w pkt. VII Metryki 
Produktu Finansowego stanowiącej 
załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia. 

TAK/NIE** 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługę uruchomienia i zarządzania produktem 
gwarancyjnym – dla części II – Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju 
Sp. z o.o. w wysokości 20.000.000,00 PLN. 

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

(podpisy i pieczątki osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 


