
 

Adnotacje PFPK 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

WNIOSEK  O  UDZIELENIE  INDYWIDUALNEGO  PORĘCZENIA  W RAMACH 
PAKIETU  WADIALNEGO 

1. INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY: 

Pełna nazwa Wnioskodawcy:  

Adres siedziby: 
(ulica, numer, kod pocztowy, 
miejscowość) 

 

Województwo:  

PKD:  

REGON:  

NIP:  

Nr KRS (jeśli dotyczy):  

Liczba zatrudnionych osób 

w przeliczeniu na pełny etat: 
 

Przewidywany wzrost zatrudnienia 

w okresie poręczenia: 
 

Osoba z firmy do kontaktu:  

Telefon komórkowy/stacjonarny:  

E-mail:  

2. INFORMACJE NA TEMAT PRZETARGU DOTYCZĄCEGO INDYWIDUALNEGO PORĘCZENIA 
WADIALNEGO: 

Zamawiający (organizator 
przetargu) 

 

Oznaczenie przetargu 
umożliwiające jego identyfikację 

 

Data ogłoszenia przetargu  

Wartość przetargu  

Wartość wymaganego wadium  

 

Numer wniosku: Numer klienta: Data wpływu wniosku: 
Osoba przyjmująca 

wniosek: 

    

Numer pakietu wadialnego w ramach którego 
składany jest wniosek o udzielenie indywidualnego 

poręczenia wadialnego (wypełnia PFPK) 

 



3. INFORMACJE NA TEMAT INDYWIDUALNEGO PORĘCZENIA WADIALNEGO: 

Wnioskowana kwota 
indywidualnego poręczenia 
wadialnego: 

 

Wnioskowany okres trwania 
indywidualnego poręczenia 
wadialnego: 

 

Data, do jakiej Zobowiązany 
(uczestnik przetargu) powinien 
otrzymać poręczenie: 

 

Czy Zobowiązany / Wnioskodawca 
realizuje kontrakt w konsorcjum ? 
(Jeśli tak, prosimy dołączyć do 
wniosku umowę konsorcjum) 

                  TAK       /        NIE¹ 

Czy Zobowiązany / Wnioskodawca 
realizuje kontrakt polegając na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, 
zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów ? 

                  TAK       /        NIE¹ 

 

4. OŚWIADCZENIA: 

 
Oświadczam/-y, że wiarygodność informacji podanych we wniosku i załączonych do 
niego dokumentach stwierdzam/-y własnoręcznym podpisem. Świadom/-i 
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 par.1 i par.2 kodeksu karnego 
jednocześnie oświadczam/-y, że informacje zawarte we wniosku i w załączonych do 
niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  * 

 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

 
Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z Regulaminem udzielania poręczeń 
wadialnych przez PFPK Sp. z o.o.  * 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

 
Upoważniam/-y Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. do 
wystawienia faktury VAT bez mojego/naszego podpisu oraz, że zobowiązuję/-my się 
do uzupełnienia wniosku lub złożonych dokumentów na żądanie Poznańskiego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.  * 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

 
W przypadku zawarcia umowy poręczenia wyrażam zgodę na przekazywanie przez 
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. informacji pozytywnych na 
temat reprezentowanej przeze mnie firmy do KRD BIG SA z siedzibą we Wrocławiu 
(51-214 Wrocław, ul. Armii Ludowej 21) tj. informacji gospodarczych o wywiązaniu 
się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych wynikających lub mogących wynikać w 
przyszłości z umowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. 
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

 
¹/ zaznaczyć znakiem „x” odpowiednie pole 
*/ oświadczenia i zgody obowiązkowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        .....................................................                                   .............................................................................                                    
                     Miejscowość i data                                 Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
                                                                                                                                     do reprezentowania Wnioskodawcy 
 
 

Załączniki: 

Lp. Rodzaj dokumentu TAK NIE DOTYCZY 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ☐ ☐ 

2. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na rzecz Urzędu Skarbowego ☐ ☐ 

3. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na rzecz ZUS ☐ ☐ 



Inne dokumenty (wymienić): 

1.  
2.  

3.  

 


