OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

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

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pyzdry.pl/

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Długoterminowy kredyt bankowy
w wysokości 1 458 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w m. Lisewo i Zapowiednia
oraz ul. Staszica
Kwotę kredytu należy przekazać na rachunek kredytobiorcy w trzech transzach do dnia:
- 7 lipca 2009 roku 543 000,00 - I transza
- 30 lipca 2009 roku kwotę 250 000,00 - II transza
- 7 sierpnia 2009 roku kwotę 665 000,00 - III transza
Spłata kredytu nastąpi od miesiąca stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2014 roku w ratach miesięcznych na
ostatni dzień każdego miesiąca. Spłata odsetek od dnia przekazania poszczególnych transz kredytu na
rachunek kredytobiorcy w ratach miesięcznych. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 07.07.2009.
WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.
1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 1. Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki: Sytuacja podmiotowa wykonawcy:
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych 3. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ocena
spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły -spełnia - nie

•

spełnia- w następujący sposób: a)Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów
będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego
warunku, b) w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach
złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za -spełniony, w przypadku, gdy wymóg
spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę,
warunek zostanie uznany za -niespełniony.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia, że
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty: a)oświadczenie o spełnieniu warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; b)kopie dokumentu
potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności; c)aktualny odpis z właściwego
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2.Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1) pkt. c. - składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie. 3.W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub
więcej podmiotów gospodarczych każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 ustawy Pzp, oraz nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 Pzp. - każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez
podmioty występujące wspólnie musi zawierać pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego
wszystkie podmioty występujące wspólnie.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert:
•
•

1. Cena - 90 %
2. Jednorazowa prowizja - 10 %

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.pyzdry.pl/bip.php.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta
Pyzdry Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2009 godzina
10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Pyzdry Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, pokój nr: 16.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
SIWZ

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Formularz oferty
Wyjaśnienie do SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ

