
Drawno: UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO NA OKRES 10 LAT W 

WYSOKOŚCI 1.118.600,00 zł 

Numer ogłoszenia: 231603 - 2009; data zamieszczenia: 04.12.2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy , ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 095 7682031, faks 095 7682031. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU 

BANKOWEGO NA OKRES 10 LAT W WYSOKOŚCI 1.118.600,00 zł. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: UDZIELENIE 

KREDYTU BANKOWEGO NA OKRES 10 LAT W WYSOKOŚCI 1.118.600,00 zł PLN na 

pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2009 roku. Termin spłaty 

kredytu przez okres 10 lat w ratach rocznych z uwzględnieniem możliwości wcześniejszych 

spłat. Spłata roczna kapitału do dnia 30.03 każdego roku, natomiast spłata odsetek 

miesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca. Karencja w spłacie kapitału do 30.03.2010 r. 

Kredyt udzielony jednorazowo do dnia 28.12.2009 r. Łączna wysokość opłat i prowizji 

przygotowawczej od przyznanego kredytu nie wyższa niż 0,5 % kwoty kredytu. 

Oprocentowanie zmienne, WIBOR 3M z dnia 30.11.2009 r. Odsetki naliczane tylko od 

faktycznego wykorzystania zadłużenia. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez 

ponoszenia kosztów. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

28.12.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. 

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień 

publicznych. 2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi. 3. Dysponują uprawnieniami niezbędnymi do 

wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień - zgodnie z prawem bankowym. 4. Posiadają niezbędną 

wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia.. 

 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz 

ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 2. Podpisane oświadczenie 

oferenta o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie wcześniej niż 

przed upływem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Zezwolenie 

prezesa NBP na wykonanie czynności bankowych będące potwierdzeniem, że 

działalność prowadzona jest, co najmniej 5 lat. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich, jeżeli 

oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została 

wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6. Wzór umowy 

kredytowej.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 



IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.drawno.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Miejski w Drawnie ul. Kościelna 3 73-220 Drawno pok. nr 9. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 14.12.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Drawnie ul. Kościelna 3 73-220 

Drawno pok. nr 18 sala posiedzeń. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

 


