
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego  

NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, woj. 
wielkopolskie, tel. 063 2768333, faks 063 2768334.  

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.pyzdry.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia.html  

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Długoterminowy kredyt 
bankowy w wysokości 1 334 700,00 zł z przeznaczeniem na -budowę dróg gminnych oraz 
wymianę pokrycia dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach- Kwotę kredytu należy przekazać na 
rachunek kredytobiorcy w II transzach do dnia: 17 września 2010 roku kwotę 798 500,00 zł. - 
I transza 29 października 2010 roku kwotę 536 200,00 zł. - II transza  Spłata kredytu nastąpi 
od miesiąca stycznia 2011 roku w ratach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca. 
Okres kredytowania: od 17 września 2010 roku do 31 grudnia 2025 r. Spłata odsetek od dnia 
17 września 2010 r. na rachunek kredytobiorcy w ratach miesięcznych. Forma zabezpieczenia 
kredytu: weksel in blanco Wszelkie dokumenty i informacje w celu ustalenia zdolności 
kredytowej Zamawiającego będą dostępne na żądanie Wykonawcy u skarbnika p. Antoniny 
Balickiej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość refinansowania wydatków inwestycyjnych 
poniesionych przed datą uruchomienia kredytu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych.  

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie  

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:  

• 17 września 2010 roku – I transza  
• 29 października 2010 roku – II transza  

WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW   

• Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o a)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24. ust. 1 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2.  

o b)Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu banku składającego 
ofertę w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem,  

o c)Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych, 



• Wiedza i doświadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

• Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

• Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

• Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.  

Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
06.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 62-
310 Pyzdry pok. nr 16.  

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30  

Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie przewiduje się zawarcia umowy 

ramowej.  

Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie przewiduje się 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej: Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.  

Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Nie przewiduje się 

dokonania zamówień uzupełniających.  



SIWZ  

załączniki  

Wyjaśnienia do SIWZ  

!!! wyja śnienia do SIWZ z dn. 2.09.2010r. !!!  

 


