
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 550.000 PLN  

dla Gminy Nowe Ostrowy” 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 349341 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 

publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowe Ostrowy, krajowy numer identyfikacyjny 61101578000000,  

Nowe Ostrowy  80, 99350   Nowe Ostrowy, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 24 3561400, faks 24 

3561400, e-mail inwest@noweostrowy.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.noweostrowy.pl ; www.noweostrowy.bip.org.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym 

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 

zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, 

jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I 

należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 550000 PLN dla Gminy Nowe 

Ostrowy”. 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 



innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 

550.000,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu na rok 2016 oraz na rozchody – spłatę wcześniej zaciągniętych 

pożyczek i kredytów zgodnie z uchwałą Nr XXIII/210/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 

listopada 2016 roku. 2. Dzień podpisania umowy będzie dniem wypłaty kredytu w jednej transzy. 3. 

Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2017 - 2021 wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 5 do 

siwz. 4. Spłata odsetek nastąpi od miesiąca następnego po wypłacie kredytu. 5. Odsetki naliczane będą 

w miesięcznych cyklach odsetkowych wg obowiązujących stóp procentowych. 6. Dla celów 

porównania ofert cena oferty (koszt kredytu) powinna być wyliczona wg zmiennej stopy: WIBOR 1M 

obowiązujący w m-cu listopadzie 2016 r. tj. 1,65 plus stała marża bankowa. Forma zabezpieczenia 

kredytu stanowić będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową, na którym zostanie złożona 

kontrasygnata Skarbnika Gminy. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty 

kredytu bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji 

związanych z obsługą kredytu. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia spłaty kredytu 

bez dodatkowych opłat i prowizji. 9. Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z 

tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w siwz. 10. Wszelkie informacje i dokumenty 

dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego dostępne są na jego stronie internetowej: 

WWW.noweostrowy.bip.org.pl Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania 

dla Wykonawców danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych 

wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania. 11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą będą dokonywane w PLN.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 66000000-0 

Dodatkowe kody CPV: 66113000-6 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT40000.00 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert1 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  



Bank Spółdzielczy w Krośniewicach,  centrala@bskrosniewice.sgb.pl,  ul. Toruńska 5,  99-340,  

Krośniewice,  kraj/woj. łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 39283,44 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 39283,44 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39283,44 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 

Opublikowano w dn. 12.12.2016 r. 

na BIP-ie, tablicy ogłoszeń UG      Wójt Gminy 

     /-/ Zdzisław Kostrzewa 


