
Oznaczenie sprawy: ZP.272.25.2017                  Nowy Sącz, dn. 23.10.2017 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 

8 250 000 PLN 
 

 

 

 

 

 

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

sfinansowanie zamówienia wynosi: 

1 236 030,06 zł brutto 
 

 

2. Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia: 

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

w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31 października 2025 roku. 

Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty kredytu za pośrednictwem Elixiru w sesji rannej. Wypłata 

kredytu nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni po złożeniu dyspozycji (wniosku o uruchomienie kredytu). 

Dyspozycja ta zawierać będzie datę wypłaty 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 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA 
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 
Regionalne Centrum Korporacyjne w Krakowie 
ul. Długosza 16, 33-300 Nowy Sącz 
Malgorzata.Hajduga@pkobp.pl, Renata.Gorska@pkobp.pl  

1 043 133,47 zł 

2 
GETIN NOBLE BANK S.A. 
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa 
sektor.publiczny@getinbank.pl  

1 363 675,48 zł 

3 

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA 
ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa 
Centrum Korporacyjne w Nowym Sączu 
ul. Jagiellońska 26, 33-300 Nowy Sącz 
marzena.marek@pekao.com.pl  

9 385 590,69 zł 

4 
BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU 
Al. Stefana Batorego 78, 33-300 Nowy Sącz 
kredyty@bsnowysacz.pl  

925 494,00 zł 

 

 

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

zamówienia (SIWZ). 
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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. 2017 poz. 229 ze zm.). 

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 

.................................................................................... 


