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Nr pisma: ZP.271.35.2018 

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.   „Udzielenie Gminie Gaworzyce 

kredytu długoterminowego w kwocie 4.388.423,10 zł w tym: 

1. kwota 2.765.196,64 zł na sfinansowanie: 

a) planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 1.075.186,13 zł w związku z  

realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach” 

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 290.150,51 zł, 

c) na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE w wysokości  

1.399.860,00 zł.  

2. kwota 1.623.226,46 zł na sfinansowanie: 

a) wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.023.087,46 zł, 

b) na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE w wysokości  

600.139,00 zł.” 

 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający informuje, 

że w postępowaniu, jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: 

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt  

w kryterium  

cena  (waga 60%) 

Liczba pkt  

w kryterium  

termin uruchomienia 

transzy kredytu  

(waga 40%) 

Razem ilość 

punktów 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego 

Al. Jerozolimskie 7 

00-955 Warszawa 

Oddział we Wrocławiu 

 

59,51 

 

40,00 

99,51 

2. Konsorcjum bankowe: 

Bank Polskiej Spółdzielczości 

S.A. w Warszawie Oddział w 

Legnicy  

(lider konsorcjum)  

Ul. Złotoryjska 11-15,59-220 

Legnica 

Bank Spółdzielczy w Legnicy  

(uczestnik konsorcjum)  

Ul. Wjazdowa 2,59-220 

Legnica 

 

60,00 

 

40,00 

 

100,00 

 

 



Konsorcjum bankowe: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Legnicy  

(lider konsorcjum) ul. Złotoryjska 11-15,59-220; Legnica Bank Spółdzielczy w Legnicy (uczestnik 

konsorcjum) ul. Wjazdowa 2,59-220 Legnica, cena: 375.967,45 zł (stała marża: 0,62%, 

jednorazowa prowizja: brak), termin uruchomienia transzy kredytu: 1 dzień. Oferta spełnia warunki 

udziału w postępowaniu określone w SIWZ, przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów ustalonych przez Zamawiającego. Oferta otrzymała 100 pkt. Podstawą prawną 

dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp. 

 

                                                                                                                   Wójt  

/-/Jacek Szwagrzyk 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


