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Smołdzino, dn. 24 września 2012 r.

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługę pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł na sfinansowanie wydatków
inwestycyjnych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nie znajdujących pokrycia w dochodach
własnych budżetu Gminy Smołdzino.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dot. „Udzielenie kredytu
długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nie znajdujących pokrycia w dochodach
własnych budżetu Gminy Smołdzino”, Gmina Smołdzino w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 92 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759
z późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, iż w
niniejszym przetargu zgodnie normą prawną zawartą w art. 91 ust.1 w związku z treścią art. 2 pkt 5
ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę:
Wykonawca – BANK SPÓŁDZIELCZY w USTCE
ul. Marynarki Polskiej 38, 76-270 Ustka
W uzasadnieniu niniejszego wyboru należy wskazać, iż wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą
spełniającą wszystkie wymogi SIWZ i przedstawia najniższą sumę odsetek za cały okres
kredytowania.
Wysokość odsetek - WIBOR 3M + stały wskaźnik (marża): 6,51%
Suma odsetek za cały okres kredytowania: 413 596,08 zł
Przyznana ilość punktów: 100,00 pkt
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym przetargu w terminie do składania ofert
złożono 3 oferty.
Wykonawca – POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA, Regionalny
Oddział Korporacyjny w Gdańsku, Centrum Korporacyjne w Słupsku,
ul. 11 Listopada 2, 76-200 Słupsk
Wysokość odsetek - WIBOR 3M + stały wskaźnik (marża): 1,65%
Suma odsetek za cały okres kredytowania: 430 115,05 zł
Przyznana ilość punktów: 96,16 pkt
Agnieszka Walotek - Janka – Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
tel. 059 8 117 215 wew. 37
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Wykonawca – Getin Noble Bank S.A. CENTRALA
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
Wysokość odsetek - WIBOR 3M + stały wskaźnik (marża): 1,67%
Suma odsetek za cały okres kredytowania: 431 613,77 zł
Przyznana ilość punktów: 95,83 pkt
Przewidywany termin podpisania umowy: 5.10.2012 r. - 12.10.2012 r.
W toku badania i oceny wykluczono i odrzucono: 0 ofert.
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