Sygnatura postępowania: DZZK/155/DFS/2017

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
.............................................................
nazwa wykonawcy

.............................................................
adres

.............................................................
nr tel./faxu

http://.....................................................
Internet

...............................................................
e-mail

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu sygn. postępowania DZZK/155/DFS/2017 pn.:
Świadczenie usług prawnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania Oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy
podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu
(Ogłoszenie) na Część Zamówienia - _____________ (wpisać odpowiednią Część Zamówienia, której
dotyczy niniejsza oferta).

Cena oferty dla Części I*:
Oferujemy następujące ceny brutto za godzinę zegarową świadczenia usług będących
przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.:
1) pracy zespołu prawników z zakresu prawa polskiego, dedykowanego do obsługi zamówień
Zamawiającego: .................. brutto PLN
(słownie: ............................................................................................................................................ zł)
2) pracy zespołu prawników z zakresu prawa Anglii i Wali, dedykowanego do obsługi zamówień
Zamawiającego: ................................. brutto PLN
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(słownie: ............................................................................................................................................ zł)

Cena oferty dla Części II*:
Oferujemy następujące ceny brutto za godzinę zegarową świadczenia usług będących
przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.:
1) pracy zespołu prawników z zakresu prawa polskiego, dedykowanego do obsługi zamówień
Zamawiającego: .................. brutto PLN
(słownie: ............................................................................................................................................ zł)
2) pracy zespołu prawników z zakresu prawa Anglii i Wali, dedykowanego do obsługi zamówień
Zamawiającego: ................................. brutto PLN
(słownie: ............................................................................................................................................ zł)
*) wypełnić dla części zamówienia, na jaką wykonawca składa niniejszą ofertę

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi w „Istotnych postanowieniach umowy
współpracy”.
Oświadczamy, że:


zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia, a w szczególności z Opisem przedmiotu zamówienia
i Istotnymi postanowieniami umowy współpracy oraz że wykonamy zamówienie na warunkach
i zasadach określonych przez Zamawiającego,



otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,



akceptujemy wskazany w Ogłoszeniu termin związania ofertą,



w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych
w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

Dokumenty zawarte na stronach od .........................do ......................... zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy);
W załączeniu przedkładamy uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji jako stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa (pozostawić jeśli dotyczy);
Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp jest
(wypełnić, jeśli dotyczy1):
………………………………...………………………………………………………………………….

1

dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do
kontaktów:
Adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
e-mail:

W załączeniu przedkładamy:
1) ……………………………;
2) …………………………….
Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej (ych):

Miejscowość
i data:
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
My niżej podpisani, działający w imieniu i na rzecz:
.............................................................
nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Świadczenie usług prawnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego
oświadczamy, co następuje:
1. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych):

Miejscowość i data:

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……
ustawy Pzp (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art, 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
*wypełnić, jeżeli dotyczy

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych):

Miejscowość i data:
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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI
My niżej podpisani, działający w imieniu i na rzecz:
.............................................................
nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Świadczenie usług prawnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, tj. oświadczamy że prowadzimy działalność gospodarczą
w formie, o której mowa w Rozdziale VI pkt. 6.1 Ogłoszenia.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych):

Miejscowość i data:
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Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług
prawnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego
będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………..………….….…….
………………………………………………………………………………………………………..……………………….….…….
(nazwa i siedziba wykonawcy)

oświadczam, że:
1) *nie należę grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
2) *należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty:
1. …………………………………………..……..
(nazwa podmiotu, siedziba)

2. …………………………………………..……..
(nazwa podmiotu, siedziba)
*) niepotrzebne skreślić

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do występowania w
obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)

Miejscowość i data

UWAGA: niniejszy „Formularz" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej
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Załącznik nr 7 do SIWZ
…..........................................................
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ– DOŚWIADCZENIE dla części I
Ubiegając się o zamówienie publiczne pn. Świadczenie usług prawnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego, na potwierdzenie spełniania warunku
doświadczenia opisanego w Ogłoszeniu przedstawiamy wykaz wykonanych/wykonywanych zamówień:
1

2
Przedmiot pomocy prawnej
Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
doświadczenia tj. określonym w Rozdz. VI pkt 6.2 ppkt 1) Ogłoszenia, że Wykonawca:

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa Wykonawcy
wykazującego posiadanie doświadczenia

I części zamówienia –
a) co najmniej 10 (dziesięć) usług polegających na świadczeniu pomocy prawnej na
rzecz instytucji finansowej w projektach tytpu Sovereign finance;
b) co najmniej 10 (dziesięć) usług na rzecz instytucji finansowej polegających na
świadczeniu pomocy prawnej project i structured finance w ramach struktur
finansowania eksportu, w tym co najmniej 5 (pięć usług) w ramach struktur
finansowania eksportu zgodnie z regulacjami konsensusu OECD).

3

4

Data wykonania/
wykonywania
zamówienia:
a) okres od – do (data
rozpoczęcia - data
zakończenia)
lub
b) data rozpoczęcia – wraz
z informacją że
zamówienie dalej trwa

Odbiorca
(nazwa klienta, dla którego
wykonano zamówienie)
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4.

…..

Do wykazu załączamy dowody określające, czy wymienione w wykazie zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie
prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)

Miejscowość i
data
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Załącznik nr 8 do SIWZ
…..........................................................
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ– DOŚWIADCZENIE dla części II
Ubiegając się o zamówienie publiczne pn. Świadczenie usług prawnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego, na potwierdzenie spełniania warunku
doświadczenia opisanego w Ogłoszeniu przedstawiamy wykaz wykonanych/wykonywanych zamówień:
1

2

3

4

6

Wysokość
finansowania
udzielonego
przez bank
w PLN

Data wykonania/
wykonywania
zamówienia:
a) okres od – do (data
rozpoczęcia - data
zakończenia)
lub
b) data rozpoczęcia – wraz
z informacją że
zamówienie dalej trwa

Odbiorca
(nazwa klienta, dla którego
wykonano zamówienie)

Przedmiot pomocy prawnej
Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku doświadczenia tj. określonym w Rozdz. VI pkt 6.2 ppkt 1)
Ogłoszenia, że Wykonawca:

Lp.

1.

Nazwa Wykonawcy
wykazującego posiadanie doświadczenia

II części zamówienia –
a) co najmniej 10 (dziesięciu) usług na rzecz instytucji finansowej
polegających na świadczeniu pomocy prawnej w transakcjach
structured finance, project finance i PPP rządzonych na prawie polskim,
gdzie wysokość finansowania udzielonego przez bank dla takiego
finansowania była wyższa niż kwota 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów)
złotych
b) co najmniej 5 (pięciu) usług na rzecz instytucji finansowej polegających
na świadczeniu pomocy prawnej w transakcjach structured finance,
project finance i PPP, w projektach rządzonych na prawie polskim, gdzie
wysokość finansowania udzielonego przez bank dla takiego
finansowania była wyższa niż kwota 200.000.000 (dwieście milionów)
złotych.
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2.

3.

4.

…..

Do wykazu załączamy dowody określające, czy wymienione w wykazie zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie
prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)

Miejscowość i
data
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Załącznik nr 9 do SIWZ
.............................................................
pieczęć Wykonawcy lub pieczęcie Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ – POTENCJAŁ KADROWY dla części I
Ubiegając się o zamówienie publiczne pn. Świadczenie usług prawnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego w celu wykazania spełniania warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opisanego w SIWZ przestawiamy poniższy wykaz:

Lp.

Imię i nazwisko

Każdy radca prawny, adwokat lub prawnik
zagraniczny, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 4
Ogłoszenia o zamówieniu, musi posiadać
uprawnienia w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z
2010 r., Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) lub
posiadającymi uprawnienia w rozumieniu ustawy z
dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U.
z 2009 r., Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) lub
prawnikami wpisanymi na listę prowadzoną przez
okręgową radę adwokacką, tj. uprawnionymi do
wykonywania stałej praktyki w zakresie
odpowiadającym zawodowi adwokata, lub
prawnikami wpisanymi na listę prowadzoną przez
radę okręgowej izby radców prawnych, tj.
uprawnionymi do wykonywania stałej praktyki w
zakresie odpowiadającym zawodowi radcy
prawnego – w rozumieniu ustawy z dnia
5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z późn. zm.).

Numer uprawień/
numer wpisu

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji
(należy podać informacje w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w Rozdz.VI
pkt 6.2 ppkt. 2)

Informacja o podstawie
do dysponowania
osobami przez
wykonawcę składającego
ofertę (Wykonawca
zobowiązany jest podać na
jakiej podstawie
dysponuje osobami
wymienionymi w
wykazie):
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1.

TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:

…………….………………

……………………………………………………………………………………………

………………………..

Polegam na
potencjale /

własnym

Polegam na potencjale
innych podmiotów*

(należy podać jakie)

2.

TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:

…………….………………

……………………………………………………………………………………………

………………………..

Polegam na
potencjale /

własnym

Polegam na potencjale
innych podmiotów*

(należy podać jakie)

3.

TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:

…………….………………

……………………………………………………………………………………………

………………………..

Polegam na
potencjale /

własnym

Polegam na potencjale
innych podmiotów*

(należy podać jakie)
TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:
Polegam na
potencjale /

4.

własnym

………………………..
…………….………………
(należy podać jakie)

……………………………………………………………………………………………

Polegam na potencjale
innych podmiotów*
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5.

TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:

…………….………………

……………………………………………………………………………………………

………………………..

Polegam na
potencjale /

własnym

Polegam na potencjale
innych podmiotów*

(należy podać jakie)

6.

TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:

…………….………………

……………………………………………………………………………………………

………………………..

Polegam na
potencjale /

własnym

Polegam na potencjale
innych podmiotów*

(należy podać jakie)

7.

TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:

…………….………………

……………………………………………………………………………………………

………………………..

Polegam na
potencjale /

własnym

Polegam na potencjale
innych podmiotów*

(należy podać jakie)

8.

TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:

…………….………………

……………………………………………………………………………………………

………………………..
(należy podać jakie)

*) niewłaściwe skreślić

Polegam na
potencjale /

własnym

Polegam na potencjale
innych podmiotów*
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Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w
obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)

Miejscowość i
data
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Załącznik nr 10 do SIWZ
.............................................................
pieczęć Wykonawcy lub pieczęcie Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ – POTENCJAŁ KADROWY dla części II
Ubiegając się o zamówienie publiczne pn. Świadczenie usług prawnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego w celu wykazania spełniania warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opisanego w SIWZ przestawiamy poniższy wykaz:

Lp.

Imię i nazwisko

Każdy radca prawny, adwokat lub prawnik
zagraniczny, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 4
Ogłoszenia o zamówieniu, musi posiadać
uprawnienia w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z
2010 r., Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) lub
posiadającymi uprawnienia w rozumieniu ustawy z
dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U.
z 2009 r., Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) lub
prawnikami wpisanymi na listę prowadzoną przez
okręgową radę adwokacką, tj. uprawnionymi do
wykonywania stałej praktyki w zakresie
odpowiadającym zawodowi adwokata, lub
prawnikami wpisanymi na listę prowadzoną przez
radę okręgowej izby radców prawnych, tj.
uprawnionymi do wykonywania stałej praktyki w
zakresie odpowiadającym zawodowi radcy
prawnego – w rozumieniu ustawy z dnia
5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z późn. zm.).

Numer uprawień/
numer wpisu

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji
(należy podać informacje w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w Rozdz.VI
pkt 6.2 ppkt. 2)

Informacja o podstawie
do dysponowania
osobami przez
wykonawcę składającego
ofertę (Wykonawca
zobowiązany jest podać na
jakiej podstawie
dysponuje osobami
wymienionymi w
wykazie):
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1.

TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:

…………….………………

……………………………………………………………………………………………

………………………..

Polegam na
potencjale /

własnym

Polegam na potencjale
innych podmiotów*

(należy podać jakie)

2.

TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:

…………….………………

……………………………………………………………………………………………

………………………..

Polegam na
potencjale /

własnym

Polegam na potencjale
innych podmiotów*

(należy podać jakie)

3.

TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:

…………….………………

……………………………………………………………………………………………

………………………..

Polegam na
potencjale /

własnym

Polegam na potencjale
innych podmiotów*

(należy podać jakie)
TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:
Polegam na
potencjale /

4.

własnym

………………………..
…………….………………
(należy podać jakie)

……………………………………………………………………………………………

Polegam na potencjale
innych podmiotów*
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5.

TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:

…………….………………

……………………………………………………………………………………………

………………………..

Polegam na
potencjale /

własnym

Polegam na potencjale
innych podmiotów*

(należy podać jakie)

6.

TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:

…………….………………

……………………………………………………………………………………………

………………………..

Polegam na
potencjale /

własnym

Polegam na potencjale
innych podmiotów*

(należy podać jakie)

7.

TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:

…………….………………

……………………………………………………………………………………………

………………………..

Polegam na
potencjale /

własnym

Polegam na potencjale
innych podmiotów*

(należy podać jakie)

8.

TAK/NIE *

Opis posiadanego doświadczenia i kompetencji:

…………….………………

……………………………………………………………………………………………

………………………..
(należy podać jakie)

*) niewłaściwe skreślić

Polegam na
potencjale /

własnym

Polegam na potencjale
innych podmiotów*
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Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w
obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)

Miejscowość i
data

