Ogłoszenie o zamówieniu

PYZDRY: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU
DŁUGOTERMINOWEGO

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, tel. (063) 27 68 333,
fax (063) 27 68 333 wew. 121, e – mail zp@pyzdry.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Udzielenie

i obsługę kredytu długoterminowego”

Przedmiotem zamówienia jest:
Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 411 000,00 zł z przeznaczeniem na
„WYMIANĘ POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
I PUBLICZNEGO
SAMORZĄDOWEGO
GIMNAZJUM
W PYZDRACH”.
Spłata kredytu nastąpi od miesiąca stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2012 roku w ratach
miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca.
Spłata odsetek od 31 października 2007 roku w ratach miesięcznych.

Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco

Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66130000-0 - Usługi udzielania
kredytu
Termin wykonania zamówienia: 15.10.2007
Zamawiający:
•
•
•

nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
nie przewiduje zamówień uzupełniających,
nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej

Wadium - W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

Adres strony internetowej, na której znajduje się SIWZ – http://bip.pyzdry.pl

Formularz „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” dostępny jest na wniosek
Wnioskodawcy w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 w godz. 800 – 1500 pana Aleksandra
Ciesielskiego.
Cena 20,00 PLN
Osoba uprawniona do kontaktów: Antonina Balicka, Aleksander Ciesielski
tel. (063) 27 68 333 w dni robocze
Termin składania ofert: 03.09.2007r.do godz. 1100
termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert tj. 3.10.2007r.
Miejsce złożenia ofert: Urząd Gminy i Miasta Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1, pokój nr 16.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 90%
jednorazowa prowizja - 10%

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 3.09.2007r. o godz. 1130
Warunki uczestnictwa:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
•
•
•

nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych,
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
złożą ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Ocena spełnienia wymogów określonych dla wykonawców będzie dokonana przy
zastosowaniu kryterium „spełnia”, „nie spełnia”, oferta spełniająca wymogi otrzyma oceną
„spełnia” natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zostanie
odrzucona.

Informacje dodatkowe: W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji
przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Oświadczenie z art. 22 i 24 (załącznik nr 1)
Oświadczenie (załącznik nr 2)
Wzór oferty na usługę
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

