Data wpływu do Funduszu:

Numer zlecenia w ramach linii:

Numer klienta:

WNIOSEK O WYSTAWIENIE PORĘCZENIA W RAMACH
ODNAWIALNEJ LINII PORĘCZEŃ WADIALNYCH
I. Informacja o przedsiębiorcy
1. Pełna nazwa Przedsiębiorcy:
2. Adres (kod pocztowy, miasto, ulica, nr )
3. Telefon, fax, email.
4.Osoba upoważniona do kontaktów z
Funduszem /imię nazwisko, nr tel, adres
email/:
5.Nr KRS lub wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej

6.PKD

7. REGON
9.Forma
opodatkowania

8. NIP
 Karta podatkowa
 Ryczałt
 Książka przychodów i
rozchodów
 Pełna księgowość

11. Liczba
zatrudnionych osób

10.Główny przedmiot
prowadzonej
działalności
gospodarczej:
12. Przewidywany wzrost
zatrudnienia

II. Informacje o poręczeniu
13.Zlecana do uruchomienia wartość poręczenia w ramach odnawialnej linii
poręczeń wadialnych

III. Informacje o zamówieniu
14.Termin składania ofert

15.Termin otwarcia ofert

16.Termin związania ofertą

17.Wartość zamówienia

18.Zamawiający (Nazwa,
adres, telefon)

19.Numer postępowania w
trybie ustawy prawo zamówień
publicznych
22. Czy Wnioskodawca będzie
plegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, lub
wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub
doświadczenia innych
podmiotów (art. 22a)

 NIE
 TAK, proszę podać
nazwę i NIP

23. Czy Wnioskodawca będzie
składac ofertę w danym zamówieniu
w ramach konsorcjum?

 NIE
 TAK, proszę podać
nazwę i NIP

Oświadczenie Przedsiębiorcy:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Oświadczam/y*, że składając niniejsze zlecenie zapoznałem/liśmy* się z zasadami udzielenia przez Fundusz
wnioskowanego poręczenia określonymi w Regulaminie udzielania poręczeń wadialnych.
Oświadczam/-y*, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie zalegam/-y* z podatkami do urzędu
skarbowego oraz składkami na ubezpieczenie społeczne w ZUS.
Oświadczam/-y*, że sytuacja ekonomiczna finansowa przedsiębiorstwa przedstawiona podczas wnioskowania
o przyznanie odnawialnej linii poręczeń wadialnych nie uległa pogorszeniu.
Oświadczam/-y*, że od dnia wnioskowania o przyznanie odnawialnej linii poręczeń wadialnych nie zaistniały
zdarzenia, które miałyby wpływ na sytuację przedsiębiorcy w zakresie sytuacji prawnej, własnościowej,
ekonomiczno-finansowej.
Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* warunki udziału w w/w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu złożę/złożymy
wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia.
Oświadczam/-y, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu, w oparciu o art. 22a
pzp, będę/będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, lub wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia innych podmiotów
Oświadczam/-y*, że zapoznałem/liśmy* się ze specyfiką istotnych warunków zamówienia i zdobyłem/-liśmy
informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia oraz akceptuje/-emy treść projektu umowy.
Oświadczam/-y, że* przedłożę/-my* w ofercie wszystkie wymagane w w/w postępowaniu dokumenty oraz w
przypadku wystosowania przez Zamawiającego wezwania zobowiązuje/-my* się do ich uzupełnienia.
Oświadczam/-y*, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas* z w/w postępowania na podstawie art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie zapisów Ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji
Istotnych Warunków Zatrudnienia i innych zapisów dotyczących danego Zamówienia
Oświadczam/-y*, że w przypadku wygrania przetargu uważam/-y* się za zobowiązanego/-nych* do zawarcia
umowy oraz zobowiązuje/-my* się przed podpisaniem umowy do zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych przez Fundusz w celu podjęcia
niezbędnych działań związanych z udzieleniem lub wykonaniem poręczenia. Oświadczającemu/-ym
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania
przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926. ze
zm.).Oświadczam/y*, że ja/my* niżej podpisany/ni* jestem/śmy* świadom/i* odpowiedzialności karnej
wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącego poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej
znaczenie prawne.

………..2016r. …………….
(miejscowość) (data)

………...2016r. ………………
(miejscowoś, (data)

…..………….………..
(pieczęć firmowa)

……….………………….….………………………
(podpisy osób upoważnionych do działania w imieniu Przedsiębiorcy)

……………………………………………
(pieczęć i podpis przyjmującego zlecenie)

--------------------------------*
niepotrzebne skreślić
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Oświadczenie podmiotu trzeciego:*
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Oświadczam/y*, że zapoznałem/liśmy* się z zasadami udzielenia przez Fundusz wnioskowanego poręczenia
określonymi w Regulaminie udzielania poręczeń wadialnych.
Oświadczam/-y*, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie zalegam/-y* z podatkami do urzędu
skarbowego oraz składkami na ubezpieczenie społeczne w ZUS.
Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu przez Wnioskodawcę
złożę/złożymy wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia.
Oświadczam/-y, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu przez Zamawiająćego,
w oparciu o art. 22a pzp, udostępnimy swoje zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, lub wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie.
Oświadczam/-y*, że zapoznałem/liśmy* się ze specyfiką istotnych warunków zamówienia i zdobyłem/-liśmy
informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia oraz akceptuje/-emy treść projektu umowy.
Oświadczam/-y, że* przedłożę/-my* w ofercie wszystkie wymagane w w/w postępowaniu dokumenty oraz w
przypadku wystosowania przez Zamawiającego wezwania zobowiązuje/-my* się do ich uzupełnienia.
Oświadczam/-y*, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas* z w/w postępowania na podstawie art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie zapisów Ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji
Istotnych Warunków Zatrudnienia i innych zapisów dotyczących danego Zamówienia
Oświadczam/-y*, że w przypadku wygrania przetargu uważam/-y* się za zobowiązanego/-nych* do
udostępnia swoich zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, lub
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zgodnie z danymi zawartymi w ofercie.
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych przez Fundusz w celu podjęcia
niezbędnych działań związanych z udzieleniem lub wykonaniem poręczenia. Oświadczającemu/-ym
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania
przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926. ze
zm.).Oświadczam/y*, że ja/my* niżej podpisany/ni* jestem/śmy* świadom/i* odpowiedzialności karnej
wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącego poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej
znaczenie prawne.

………………………………

…..………….………..

(miejscowość) (data)

………………….., ……………………
(miejscowość)
(data)
--------------------------------*
niepotrzebne skreślić

(pieczęć firmowa)

……………….………………………
(podpisy osób upoważnionych do działania w imieniu
Podmiotu trzeciego)

……………………………….……
(pieczęć i podpis przyjmującego zlecenie)
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