
Mielec, dnia 26.10.2018 r. 

ZPM.271.13.2018  

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  

Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 974 872,60 PLN z przeznaczeniem na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy na 2018 rok 

 

                                  
                        Ogłoszenie nr 634913-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.  

 

                         Zamawiający Wójt Gminy Mielec działając na podstawie art.86  ust.5 ustawy z 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych, że w przetargu nieograniczonym z dnia 26-10-2018 roku 
złożono jedną ofertę przez Bank Spółdzielczy w Mielcu ul. Lwowska 2,39-300 Mielec  
w następujących kwotach:  
 
1.Oprocentowanie kredytu stanowi suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego przed 
30.09.2016 r. wynoszącej 1,64% oraz stałej marży Banku w wysokości 0,74%. 
Na dzień złożenia oferty oprocentowanie kredytu wynosi 2,38% w stosunku rocznym. Oprocentowanie 
jest zmienne. 
Wartość odsetek:597.079,91 zł ( słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięć 
zł 91/100) 
 
2.Wysokość prowizji od kwoty udzielonego kredytu:  0 zł 
 
3.Wysokośc opłat od kwoty udzielonego kredytu: 0 zł  
 
Podano kwotę   jaką dysponuje Zamawiający na realizację powyższego zadania tj.  
882 687,84 zł/słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem zł 84/100/ 
 
Termin realizacji do 31 grudnia 2030 roku  
Kryterium oceny:    - cena   60    pkt 
                                  - prowizje i opłaty  40 pkt 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

Osoba do kontaktu Andrzej Bieniek tel. 17 774 56 46, a.bieniek@ug.mielec.pl 

              

         Wójt Gminy Mielec 

            /-/ Józef Piątek 
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