
Sobótka: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W

WYSOKOŚCI 900.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA FINANSOWANIE

WYDATKÓW

Numer ogłoszenia: 416528 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045,

faks 071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU

DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 900.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA FINANSOWANIE

WYDATKÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest

udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset tysięcy

złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) b)

Okres kredytowania: od 29 grudnia 2011roku do 30 października 2012roku. c) Kredyt będzie udostępniony

jednorazowo. d) Spłata kredytu następować będzie od dnia 29 lutego 2012 r. w ratach miesięcznych. e) Odsetki

płatne w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków. f) Spłata odsetek następować będzie

od dnia 29.02.2012 r. h) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od

pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po

wyznaczonej dacie spłaty. i) Oprocentowanie kredytu oparte na stopie zmiennej, równej stopie WIBOR dla

depozytów 3 miesięcznych w złotych z ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał, poprzedzający

spłatę kosztów kredytu powiększone o stałą marŜę banku. j) Dla celów porównawczych naleŜy przyjąć WIBOR 3M z

dnia 30.11.2011 r. zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. k) Dla celów porównawczych naleŜy przyjąć termin

realizacji kredytu w dniu 29.12.2011 r. - wypłata jednorazowa l) Prowizja od udzielonego kredytu nie moŜe

przekroczyć 0,1% kwoty kredytu. W prowizji Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z

udzieleniem i obsługą kredytu przez cały okres obowiązywania umowy (w tym: prowizja przygotowawcza, prowizja

za uruchomienie, prowizja za obsługę kredytu, itp.) m) Prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo

w dniu uruchomienia kredytu. n) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do

dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeŜenie moŜliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia

dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Przedstawienie uprawnień do wykonywania określonej działalności kredytowej na podstawie

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 72

poz. 665 z późn. zm)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy

przedłoŜyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta kompletna w rozumieniu niniejszej specyfikacji.

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.sobotka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Sobótka ul.

Rynek 1 55-050 Sobótka pok. nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina

10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Sobótka ul. Rynek 1 55-050 Sobótka, Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
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które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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