Krosno, dnia 21.09.2015 r.

RIZ.272.58.2015.AP

Wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z

późn.

zm.)

zamówień

informuję, iż rozstrzygnięty został

przetarg

nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na:

„ Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w 2015 roku
w kwocie 3 500 000,00

zł"

Jako najkorzystniejsza wybrana została ofetta Wykonawcy: Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział

w Rzeszowie, Ul. Szpitalna I, 35-065 Rzeszów, któ1y

zamówienia za

cenę:

ofe1tą najtańszą,

zł.

Ofe1ta ta

spełnia

wszystkie wymogi

obsługi

kredytu w wysokości
3 500 000,00 zł

Oprocentowanie kredytu (WIBOR IM
z dnia 18.08.2015 r (1,66 % +marża banku 0,72%)
Całkowita

Słownie:

wykonanie

Zamawiającego

i jest

która zaproponowała wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Koszty

L.p.

I.

401 908,68

zaproponował

Wysokość

Kwota

oprocentowania
[%]

[zł]

2,38%

40 l

cena kredytu

908,68zł

40 I 908,68

czte1ystajeden tysięcy dziewięćset osiem

Oferta ta spehiia wszystkie wymogi

złotych

Zamawiającego

68/100

i jest ofe1tą najtai\szą.

Zestawienie złożonych ofert
Nr
oferty

Naz\va i adres
Wykona,vcy

J(ryterium
oceny ofert

Liczba
otrzymanych
punktó\v

Bank Spółdzielczy w Rymanowie
Ul. Rynek 13, 3 8-480 Rymai1ów

cena

92,76

1

2

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Centrum Korporacyjne w Krośnie
Ul. Powstańców Warszawskich 3
3 8-400 Krosno

Streszczenie

Ofe1ta spehiia
warunki udziału w
postępowaniu

termin
urucho1nienia
kredytu

1

cena

96,57

tern1in
uruchomienia
kredytu

1

Ofe1ta spełnia
warunki udziału w
postępowaniu

zł

Bank Gospodarstwa Krajowego
w Rzeszowie
Ul. Szpitalna I
35-065 Rzeszów

cena

Oddział

3

99,00

Ofe1ta spełnia
warunki udziału w
postępowaniu

tennin
uruchomienia

1

kredytu

Terrnin„po l<tórego upływie u1nowa
publicznego 1noże być zawarta:

O fetta
najkorzystniejsza

w sprawie zamówienia

zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówie1'i publicznych, jeżeli: w
postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie
odrzucono żadnej oferty a w przypadku hybu przetargu nieograniczonego albo
zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
może zawrzeć umowę

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z

późn.

z1n.),

proszę

o

niezwłoczne

zamówień

publicznych

potwierdzenie otrzymania zawiado1nienia

poprzez odesłanie faksem niniejszego pisma z adnotacją „otrzymałem" i podpisem osoby odbierającej.

