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Gdańsk, dnia 11 lipca 2019 r.
Odpowiedzi na zadane pytania do Przetargu nr 1/NH/2019
1. Jakie są wymagania ZMPG odnośnie bilansu za ostatnie 2 lata wraz z rachunkiem zysków
i strat za ten okres oraz rachunek przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy oferent jest
osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zobowiązany jest przedstawić bilans
oraz wyciąg z ksiąg przychodów i rozchodów?
Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2017, dla każdego
z tych lat osobno.
2. Jakie są wymagania ZMPG odnośnie deklaracji rozliczeniowej ZUS-DRA wraz
z zaświadczeniem o bieżącym regulowaniu składek?
Oferent zobowiązany jest do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS-DRA za ostatni złożony
przez niego do ZUS miesiąc kalendarzowy. Ponadto oferent zobowiązany jest do złożenia
zaświadczenia z ZUS o bieżącym regulowaniu składek, które powinno być wystawione
nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jakie są wymagania ZMPG odnośnie opinii bankowej o zdolności kredytowej oferenta?
Oferent zobowiązany jest do złożenia opinii bankowej o zdolności kredytowej oferenta.
Z praktyki posiadanej przez ZMPG wynika, że tego typu opinię wydają na wniosek oferenta
najczęściej banki, z których usług oferent korzysta w szczególności posiada bieżące rachunki
bankowe. W takich przypadkach poza określeniem zdolności kredytowej oferenta, banki zwykle
zawierają także na jednym dokumencie dodatkowe informacje o charakterze bieżącej współpracy
stron, terminowym lub nieterminowym regulowaniu zobowiązań oraz ewentualnych zajęciach
w wyniku toczących się postępowań egzekucyjnych.
4. Jakie są wymagania ZMPG odnośnie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego właściwego
miejscowo dla siedziby oferenta o bieżącym regulowaniu podatków oraz o nie prowadzeniu
przeciwko niemu postępowania karno-skarbowego lub podatkowego?
Oferent zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego właściwego
miejscowo dla siedziby oferenta o bieżącym regulowaniu podatków oraz o nie prowadzeniu
przeciwko niemu postępowania karno-skarbowego lub podatkowego, które powinno być
wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jakie są wymagania ZMPG odnośnie określenie źródeł finansowania inwestycji ?
Oferent zobowiązany jest do określenia źródeł finansowania inwestycji. Do spełnienia tego
wymogu wystarczy samo wskazanie przez oferenta źródeł finansowania inwestycji, przykładowo
czy pochodzić będą one w całości lub w procentowo określonych częściach
ze środków własnych oferenta, ze środków unijnych lub z zaciągniętych na ten cel zobowiązań
kredytowych.
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