Przemków, 8 grudnia 2009

Ogłoszenie o przetargu
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Przemków, w imieniu której działa Urząd Miejski w Przemkowie, reprezentowany przez
Burmistrza Przemkowa: Stanisława Pępkowskiego,
ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, tel. (076) 8319210, fax. (076) 8319208.
2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja:
http://przemkow.pl oraz http://sbip.pl/nprzemkow/site/pl/urz_przet/show.html .
Na wniosek Wykonawcy, zamawiający przekaże specyfikację w terminie 5 dni. Koszt
specyfikacji: koszty przesyłki.
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Nazwa zadania: „Kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie złotych:
dwa miliony i 00/100)”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kredytu długoterminowego. Przedmiotowy kredyt będzie
przeznaczony na częściowe finansowanie deficytu budżetu 2009 roku i spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Wymaga się od wykonawców:
1) uruchomienie kredytu: 23.12.2009 r.
2) spłata rat w ratach miesięcznych w latach 2010-2012, tj.:
a) 2010 r. – 1.128.819 zł, tj.: 11 x 94.068 zł, 1 x 94.071 zł,
b) 2011 r. – 149.070 zł, tj.: 11 x 12.423 zł, 1 x 12.417 zł,
c) 2012 r. – 722.111 zł, tj.: 11 x 60.176 zł, 1 x 60.175 zł
3) odsetki płatne miesięcznie po uruchomieniu kredytu,
4) raty kredytu płatne od 20 stycznia 2010r, miesięcznie do 20-tego każdego miesiąca
5) forma zabezpieczenia kredytu – weksel In blanco.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia:
fizyczne uruchomienie kredytu – pożądane: 23.12.2009 r., spłata rat: raty miesięczne od 2010
do 20.12.2012.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu
dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie za zasadzie spełnia/nie spełnia* na podstawie
oświadczenia oraz przedłożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych poniżej.
8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena = 100 %.
10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul.
Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, w punkcie informacyjnym na parterze w terminie do dnia
15 grudnia 2009 do godz. 1000. Otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 1030.
11. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień:
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

