
OGŁOSZENIE 

 Zamawiający: GMINA RYMANÓW, ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW  

tel: 13 43 55 006 , fax: 13 43 55 765 , e-mail: przetargi@rymanow.pl; 

 Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony powyżej 193.000 EURO 

 Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia zamieszczona na stronie internetowej 

http://www.rymanow.pl 

 Data przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 18.05.2010 r. 

Nr 2010-062713, data publikacji 22.05.2010 r. Nr 149846-2010-PL 

Przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w PLN do 

łącznej wysokości 14.000.000 zł (słownie złotych: czternaście milionów złotych) zgodnie           

z Uchwałą Nr XLI/423/10 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 23.04.2010 r., w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

a) Okres kredytowania: 6 lat. 

b) Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych:  

I transza: 23.08.2010 r. - 2 150 000,00 zł ; II transza: 15.09.2010r. - 1 860 000,00 zł ;                

III transza: 28.09.2010 r. - 4 700 000,00 zł ; IV transza: 15.11.2010r. - 3 500 000,00 zł ;        

V transza: 15.12.2010 r. - 1 790 000,00 zł.  

c) Okres spłaty kapitału:  

I rata: 20.06.2011 r. - 500.000,00 zł ; II rata: 20.12.2011 r. - 500.000,00 zł ;                                   

III rata:  20.06.2012 r. - 1.150.000,00 zł ; IV rata 20.12.2012 r. - 1.150.000,00 zł ;                      

V rata: 20.12.2013 r. - 2.300.000,00 zł ; VI rata: 20.12.2014 r. - 2.300.000,00 zł ;                

VII rata 20.12.2015 r. - 3.100.000,00 zł ; VIII rata 20.12.2016 r. - 3.000.000,00 zł. 

d) Karencja w spłacie rat kapitałowych: pierwsza rata płatna w dniu 20 czerwca 2011 r., 

ostatnia w dniu 20 grudnia 2016 r.  

e) Oprocentowanie: 3m stawka WIBOR (3M) powiększoną o marżę zaproponowaną przez 

Wykonawcę. Dopuszcza się oferowanie marży ujemnej.  

f) Odsetki liczone będą kwartalnie od kwoty pozostałego do spłaty kredytu i będą jedynym 

kosztem jego pozyskania. 

g) Okresy odsetkowe: raty płatne w okresach kwartalnych do ostatniego dnia roboczego 

kwartału, pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2011 r., ostatnia rata płatna w dniu 

20.12.2016 r. 

h) Rodzaj zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.  

i) Na warunkach określonych w umowie Wykonawca nie pobierze opłat i prowizji od 

przedterminowej spłaty kredytu, a także od niewykorzystanej kwoty kredytu. 

j) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą dokonywane będą              

w złotych polskich. 
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 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

 Termin wykonania zamówienia: od 23.08.2010r. do 15.12.2010 r. 

 Wadium w kwocie: 10 000,00 zł - może być wniesione w formach przewidzianych w art. 

45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,  ul. Mitkowskiego 14a - pok. nr 11 

(Sekretariat) w terminie do dnia 8 lipca 2010 r. do godz. 10:00  

 O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W szczególności wymaga się, aby 

Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie             

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.),   

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy. 

 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się w oparciu o dokumenty 

i oświadczenia załączone do oferty. 

 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców odbędzie się wg formuły 

„spełnia - nie spełnia”. Niespełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawców z postępowania i odrzuceniem oferty. 

 Oferty spełniające wymagania Ustawy i niniejszej specyfikacji oceniane będą w oparciu o 

kryterium: cena oferty (kwota brutto w zł) - 100 %. 

 Termin związania z ofertą: 60 dni licząc od daty składania ofert. 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów. 

 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa 

 w   art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 


