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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 364856-2014 z dnia 2014-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gaworzyce 
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Gaworzyce kredytu długoterminowego w 
kwocie 980.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2.... 
Termin składania ofert: 2014-11-12  

 

Gaworzyce: Udzielenie Gminie Gaworzyce kredytu długoterminowego w kwocie 
980.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
Numer ogłoszenia: 395762 - 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 364856 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Gaworzyce, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, woj. 
dolnośląskie, tel. 076 8316285, faks 076 8316286. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Gaworzyce 
kredytu długoterminowego w kwocie 980.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie 
Gminie Gaworzyce kredytu długoterminowego w kwocie 980.000,00 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. 2. Wykorzystanie kredytu będzie następować w dwóch transzach : a) pierwsza 
transza przekazana na rachunek bankowy Gminy Gaworzyce w kwocie 580.000,00 zł , w 
terminie do 10 grudnia 2014 r. b) druga transza przekazana na rachunek bankowy Gminy 
Gaworzyce w kwocie 400.000,00 zł , w terminie do 10 maja 2015 r. 3. Termin wykorzystania 
kredytu określa się na 10 maj 2015 r. 4. Spłata rat kapitałowych kredytu następować będzie 
ostatniego dnia każdego kwartału, począwszy od 31 marca 2016 r. do 31 grudnia 2022 r. 5. 
Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od 
kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w 
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ostatnim dniu miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc. Pierwsza płatność odsetek 31 
grudzień 2014 r. 6. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie 
procentowej składającej się z sumy: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - zmiennej 
w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla trzymiesięcznych depozytów 
bankowych WIBOR 3M - notowanej na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego 
rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego. 7. Prowizja jednorazowa liczona 
jako % od kwoty udzielonego kredytu zawiera w sobie wszystkie opłaty związane z 
uruchomieniem kredytu. 8. Formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco wraz z 
deklaracją wekslową. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 10. W przypadku spłaty części kapitału odsetki będą 
naliczane od faktycznego zadłużenia. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  01.12.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• Bank Spółdzielczy w Przemkowie, ul. Głogowska 12A, 59-170 Przemków, kraj/woj. 
dolnośląskie. 

• SGB-Bank S.A., ul. Szarych Szeregów 23A, 60-462 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155435,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 153699,74 
• Oferta z najniższą ceną: 153699,74 / Oferta z najwyższą ceną: 153699,74 
• Waluta:  PLN. 

 


