
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 159459-2016 z dnia 2016-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 576.271,00 zł (słownie: pięćset

siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych, 00/100) na finansowanie planowanego deficytu

budżetu...

Termin składania ofert: 2016-08-04

Sadkowice: Udzielenie kredytu długoterminowego w wy soko ści 576.271,00

zł (słownie: pi ęćset siedemdziesi ąt sześć tysi ęcy dwie ście siedemdziesi ąt

jeden złotych, 00/100) na finansowanie planowanego deficytu bud żetu oraz

spłat ę wcześniej zaci ągni ętych kredytów i po życzek

Numer ogłoszenia: 139234 - 2016; data zamieszczenia : 01.09.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia

w BZP: 159459 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191,

faks 46 8156191.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości

576.271,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych, 00/100) na

finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu

długoterminowego w wysokości 576.271,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście

siedemdziesiąt jeden złotych, 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej

zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Kredyt zostanie wykorzystany w transzach uruchamianych na podstawie

dyspozycji złożonych przez Gminę Sadkowice w terminie: od dnia podpisania umowy kredytowej do 31 grudnia

2016 r. 3. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi począwszy od 31 marca 2018 roku do 31 grudnia 2030 roku

włącznie, w następujący sposób: 51 równych rat kwartalnych wynoszących 11.082,00 zł płatnych do ostatniego

dnia kwartału w okresie od 31 marca 2018 roku do 30 września 2030 roku oraz ostatnia rata w kwocie 11.089,00

zł płatna do 31 grudnia 2030 roku. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wcześniejszej spłaty rat kredytu
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bez dodatkowych opłat. 5. Wykonawca nie będzie pobierał jednorazowej prowizji za udzielenie kredytu, w tym za

rozpatrzenie wniosku, za zmianę harmonogramu, za aneksowanie umowy. 6. Zamawiający nie przewiduje

możliwości spłaty kredytu w terminie przekraczającym 31 grudnia 2030 roku. 7. Kod wspólnego słownika

zamówień publicznych CPV: 66113000-5. 8. Na wniosek Zamawiającego, za zgodą Wykonawcy, w

uzasadnionym przypadku, spowodowanym nagłą zmianą sytuacji finansowej Zamawiającego, możliwe będzie

sporządzenie aneksu w celu zmiany harmonogramu spłaty kredytu. 9. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu

lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień

roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 10. Jeżeli 31.12. przypada na dzień wolny, to spłata powinna

nastąpić przed 31.12. (w ostatnim dniu pracującym). 11. W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w

oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni). 12. Formę zabezpieczenia kredytu

stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu

wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy. 13. Zamawiający zobowiązuje się

do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji roszczeń Wykonawcy wynikających z umowy. 14. Zakłada

się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel in

blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, deklaracji wystawcy weksla in blanco). 15. Zamawiający

udostępni przed podpisaniem umowy kredytowej zaświadczenia o braku zaległości wobec US i ZUS. 16.

Zamawiający wymaga zawarcia w umowie kredytowej danych wynikająch z oferty złożonej przez Wykonawcę.

17. W sytuacji, gdy kredyt spłacony będzie wcześniej - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do

końca okresu umowy. 18. Zamawiający nie przewiduje oprócz oprocentowania od udzielonego kredytu,

uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu, oraz jakichkolwiek opłat za

prowadzenie rachunku bankowego. 19. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 20. Rozliczenia pomiędzy

Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 21. Zamawiający zastrzega sobie

prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy Pzp. 22. Zamawiający nie

korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych. 23. Zamawiający nie korzysta z emisji papierów

wartościowych. 24. Zamawiający nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno-prywatnym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (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:  01.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:
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Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, ul. Stary Rynek 18, 99-400 Łowicz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 195938,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  97940,60

Oferta z najni ższą ceną: 97940,60 / Oferta z najwy ższą ceną: 122729,59

Waluta:  PLN .
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