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Beneficjent/ Zamawiający: 

Gmina Drawno  

ul. Kościelna 3 

73-220 Drawno 

tel. 957682031/ fax. 957682505 

www.drawno.pl 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

"Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań wykonywanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”  

 

 

 

Podstawa prawna: 

 postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza 

wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro; 

 

 

Zatwierdził: 

 

       /-/ Burmistrz Drawna 

          Andrzej Chmielewski 

 

 

 

 

Drawno, dnia 11.12.2019r. 

http://www.drawno.pl/


I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego 

deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł zgodnie z uchwałą nr XVII/97/2019 Rady 

Miejskiej w Drawnie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

2.  Zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu będzie weksel in blanco. 

3. Kredyt zostanie spłacony w ratach w terminach: 

        I  rata 01.02.2020 r. - 250.000,00 zł 

        II rata 30.04.2020 r. - 250.000,00 zł  

 

4. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane według zmiennej stopy procentowej opartej o 

stawkę WIBOR 3 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca powiększona o stałą marżę banku. 

5. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania 

dodatkowych prowizji i opłat. 

6. Prowizja przygotowawcza banku nie będzie przekraczać 0,5 proc. wysokości kapitału 

udzielanego kredytu.  Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat związanych z 

realizacją umowy o udzielenie kredytu.   

 

Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 

 

66113000-5- Usługi udzielania kredytu  

 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo bankowe oraz obowiązującymi 

przepisami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości: 

- udzielania zamówień uzupełniających.  

 

II. Okres udzielania kredytu: od 30.12.2019 r. do 30.04.2020 r. 

  

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania danego 

warunku: 

 

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie: 

- wypełnionego formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1; 

- zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

określonym przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. -Prawo bankowe, 

- wzór umowy kredytowej zawierający postanowienia niniejszego zapytania ofertowego. 



 

IV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny. 

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz 

ewentualnych upustów i rabatów. 

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów: 

cena „C”– 100%, 

Cena minimalna 
 X 100% 

Cena ocenianej oferty 

 

V. Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:   

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie. 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą.  

W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się 

możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została 

porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna. 

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienie zaoferowanej ceny oraz zamknięcia 

postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert. 

 

VI. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania: 

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 23.12.2019r. do godz. 12:30 w Urzędzie 

Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220, Sekretariat, I piętro.  

Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

"Kredyt długoterminowy" 

 

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na w/w zadanie. 

Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem. 

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

 



 

VII.  Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia: 

a) pisemnie na adres: Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno 

b) faxem 95 768 25 05; 

c) e-mailem: poczta@drawno.pl,  

d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: 

Agnieszka Zarecka- w zakresie merytorycznym, tel. 664772550; 

Monika Pasierbiewicz- w zakresie proceduralnym, tel. 664772694. 

     

VIII. Uwagi  

 Dokumenty dotyczące zdolności kredytowej Gminy Drawno dostępne są na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drawno. -  Opinia RIO zostanie opublikowana w 

późniejszym terminie tj. po jej otrzymaniu. 

 O zaproszeniu do składania ofert oraz wyniku postępowania, Zamawiający może 

poinformować oferentów telefonicznie.   

 Umowę kredytu przygotowuje Bank w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od podpisania umowy w przypadku 

otrzymania dofinansowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

mailto:poczta@drawno.pl

