
Wniosek o udzielenie poręczenia 

Aby procedować wniosek wszystkie pola formularza oznaczone * powinny być poprawnie wypełnione 

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA WADIALNEGO 

Dane wnioskującego  

NIP Firmy  

Nazwa Firmy  

Dane kontaktowe osoby wnioskującej  

Imię i nazwisko  

Numer telefonu komórkowego  

Adres email  

Warunki przetargu  

Numer ogłoszenia o zamówieniu, w BZP: 123456-N-2021 
lub w TED: 123456-2021 

 

Wnioskowana kwota poręczenia wadialnego  

Okres poręczenia (ilość dni):   

Ocena doświadczenia przetargowego firmy  

Liczba przetargów, w których uczestniczyła firma  

Liczba wygranych przetargów  

Wartość wygranych przetargów  

 

Wymagane zgody 

ZGODA TREŚĆ ZGODY/OŚWIADCZENIA 

TAK Na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a1, 4a2 ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (tj. z dnia 15.09.2017 r., Dz.U. z 2017, poz. 1876 z późn. zm.) niniejszym 
upoważniam POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie, do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz 
Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 ("BIG InfoMonitor") o udostępnienie z Biura Informacji 
Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących mojego/naszego wymagalnego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania 
kredytów lub braku danych o takim zadłużeniu. 

TAK Oświadczam(y) oraz zobowiązuję (zobowiązujemy) się do wykazania na żądanie POLFUND FPK S.A., że żadna z osób będących członkami organów zarządzających/ 
wspólnikami/ właścicielami nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, 
obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem 
działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

TAK Na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a1 i 4a2 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.) niniejszym upoważniam/y POLFUND 
Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie, do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy 
ul. Danuty Siedzikówny 12 o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących mojego/naszego wymagalnego zadłużenia 
wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów lub braku danych o takim zadłużeniu. 

TAK Oświadczam (y), że jestem (jesteśmy)mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
1292 z późn. zm. oraz załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187z dnia 26.06.2014 r. 

TAK Oświadczam(y), że Skarb Państwa oraz państwowe osoby prawne nie posiadają akcji, udziałów ani innych równoznacznych praw w kapitale reprezentowanego przeze 
mnie/nas podmiotu. 

TAK Oświadczam(y), że jestem(jesteśmy) płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

TAK Oświadczam(y), że nie znajduję (znajdujemy) się w trudnej sytuacji (nie jesteśmy zagrożonym przedsiębiorstwem) w rozumieniu Komunikatu Komisji: Wytyczne dotyczące 
pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. UE C 249 z 31.07.2014 r. 

TAK Oświadczam(y), że w stosunku do prowadzonego przeze mnie (przez nas) przedsiębiorstwa nie prowadzę (prowadzimy) przygotowań do rozpoczęcia postępowania 
restrukturyzacyjnego. 

TAK Oświadczam(y), że nie posiadam(y) zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS, wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków oraz innych należności 
publiczno-prawnych oraz wobec banków i innych instytucji finansowych. 

TAK Oświadczam(y), że posiadane przeze mnie/nas rachunki bankowe wolne są od zajęć egzekucyjnych, a opłaty i prowizje z tytuły prowadzenia tych rachunków regulowane są 
terminowo. 

TAK Oświadczam(y), że w stosunku do prowadzonego przeze mnie/nas przedsiębiorstwa nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne i działalność 
przedsiębiorstwa nie została zawieszona. 

TAK Oświadczam(y), że wobec mnie/nas nie toczą się postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące mieć wpływ na wykonywaną działalność lub zdolność do spłaty 
zaciągniętych zobowiązań finansowych. 

TAK Upoważniam(y)POLFUND FPK S.A. do wystąpienia za pośrednictwem dowolnego biura informacji gospodarczej z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych 
dotyczących moich/naszych zobowiązań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 681 z późn. zm.). 

TAK Na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a1 i 4a2 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.) niniejszym upoważniam/y POLFUND 
Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie, do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta 
Modzelewskiego 77 ("BIG InfoMonitor") o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących mojego/naszego wymagalnego 
zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów lub braku danych o takim zadłużeniu. 

TAK Potwierdzam(y) wiarygodność informacji podanych we wniosku i załączonych do niego dokumentach własnoręcznym podpisem. 

TAK Świadom(mi) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i §2 kodeksu karnego jednocześnie oświadczam(y), że informacje zawarte we wniosku i w załączonych do 
niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, pod rygorem wypowiedzenia umowy o udzielenie poręczenia wadialnego. 

TAK Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie i dalsze przetwarzanie przez POLFUND FPK S.A. informacji o Wnioskodawcy oraz jego zobowiązaniach uzyskanych z instytucji 
upoważnionych do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji gospodarczych. Wnioskodawca poinformował osoby trzecie, których dane osobowe podał w 
związku ze złożeniem niniejszego wniosku o ich przekazaniu POLFUND FPK S.A. oraz że informacje POLFUND FPK S.A. dotyczące uprawnień związanych z przepisami o 
ochronie danych osobowych zostały umieszczone na stronie internetowej: www. www.polfund.com.pl 

TAK Wnioskodawca oświadcza, że został poinformowany o prawie POLFUND FPK S.A. do przekazania danych dotyczących Wnioskodawcy oraz zobowiązań wynikających z 
umowy o udzieleniu poręczenia biurom informacji gospodarczej w przypadku, gdy zostaną spełnione warunki określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 681 ze zm.) 

TAK Wnioskodawca akceptuje udostępnianie i przesyłanie przez POLFUND FPK S.A. faktur w formie elektronicznej, w związku z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) na adres email. 

TAK Zgodnie z art. 10 ust.2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z póź.zm.) oświadczam(y), że 
wyrażam(y) zgodę na otrzymywanie od POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. w Szczecinie oraz jednostek współpracujących z tym Funduszem informacji 
handlowych w rozumieniu art.2 pkt. 2 ww. ustawy, na podany w formularzu adres email i/lub numer telefonu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.   

 

 

Data i podpis osoby/osób reprezentujących firmę 

35  dni / 60 dni / 90 dni / 120 dni


