
Oznaczenie sprawy: ZPI.272.13.2018                  Nowy Sącz, dn. 27.08.2018 r. 
 

INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT 

UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 

13 621 892 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych 
 

 

1. Podana bezpośrednio przed otwarciem ofert kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia wynosi: 

1 630 567,42 zł brutto 
 

2. Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia: 

Wykonanie (realizacja) zamówienia (uruchomienie kredytu) nastąpi jednorazowo lub w transzach,  

w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r. Spłata kredytu nastąpi do dnia 30 listopada 2025 roku. 

Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty kredytu sesją poranną za pośrednictwem systemu ELIXIR lub 

SORBNET. Wypłata kredytu nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji 

(wniosku o uruchomienie kredytu). 
 

3. Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym przez zamawiającego 

terminie oraz ceny ofertowe brutto zawarte w ofertach: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy 

Elementy oferty podlegające ocenie 

Cena ofertowa 
brutto 

1 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa 
Region Małopolski 
ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków 

1 349 716,55 zł 

2 

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Spółka Akcyjna 
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa 
Oddział w Tarnowie 
ul. Widok 29, 33-100 Tarnów 

1 426 049,78 zł 

3 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA 
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 
Południowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach 
Regionalne Centrum Korporacyjne w Krakowie 
Al. Pokoju 5, 31-548 Kraków 
z siedzibą: ul. Długosza 16, 33-300 Nowy Sącz 

1 503 310,19 zł 

 

4. Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności określono w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ). 
 

UWAGA OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA OŚWIADCZENIA 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie 

internetowej niniejszej informacji, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 798). 

Treść oświadczenia znajduje się w odrębnym pliku na stronie internetowej zamawiającego. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

(-) mgr Beata Zięcina - Kasieczka 


