OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ CEGO:
Gmina Pi tek, 99-120 Pi tek, ul. Rynek 16
tel. 024 722-16-11;, fax 722-19-09,
OKRE LENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Niniejsze post powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poni ej 193.000 EURO, na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr
113, poz. 759).
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA B DZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: www.bip.ugpiatek.pl
ADRES POD KTÓRYM MO NA UZYSKA SIWZ:

Adres pod którym mo na uzyska SIWZ: Gmina Pi tek, 99-120 Pi tek, ul. Rynek 16. Specyfikacj istotnych
warunków zamówienia Zamawiaj cy przeka e w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Op ata
za przekazanie SIWZ wynosi 20 z
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego: udzielenie w roku 2010 i obs uga kredytu d ugoterminowego
5 letniego na pokrycie planowanego deficytu bud etu na realizacj zadania inwestycyjnego tj.:” O wietlenie
Gminy Pi tek”.
2.

Rodzaj zamówienia: us uga

3.

Miejsce wykonania: Gmina Pi tek

4.

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na nast puj cych warunkach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Okres kredytowania: do 31.12.2015 r.
Kwota kredytu 1.079.042,00 PLN (s ownie: milion siedemdziesi t dziewi tysi cy czterdzie ci dwa z ote).
Wykorzystanie kredytu – jednorazowo po podpisaniu umowy.
Termin sp aty kredytu i odsetek odbywa si b dzie w ratach kwartalnych na koniec ka dego kwarta u od
31.03.2011r do 31.12.2015r
Karencja w sp acie kredytu: 30.03.2011 r.
Rodzaj oprocentowania: zmienne
Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + mar a bankowa.
Zamawiaj cy ma prawo do wcze niejszej sp aty kredytu w ca ci lub cz ci aktualnego zad enia przed
terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia kosztów z tego tytu u.
Forma zabezpieczenia kredytu - wy cznie weksel in blanco

5.

Wspólny s ownik zamówie (CPV): 66130000-0

6.

Wielko : poni ej 193.000 EURO

CZY DOPUSZCZA SI Z
CZY DOPUSZCZA SI Z

ENIE OFERTY CZ CIOWEJ: Nie.
ENIE OFERTY WARIANTOWEJ: Nie.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 31.12.2015 r.
WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIENIA
TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spe niaj warunki dotycz ce:

a) posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa
nak adaj obowi zek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i do wiadczenia.
W ramach tego warunku wykonawca zobowi zany jest do:
enia o wiadczenia, e spe nia warunki okre lone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk
za cznika nr 2.
c) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
W ramach tego warunku wykonawca zobowi zany jest do:
enia o wiadczenia, e spe nia warunki okre lone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk
za cznika nr 2.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W ramach tego warunku wykonawca zobowi zany jest do:
enia o wiadczenia, e spe nia warunki okre lone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk
za cznika nr 2
2. Zamawiaj cy wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z powodu
niespe nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, tj. na potwierdzenie wymaga
enia n/w dokumentów:
a) o wiadczenia, i nie podlega wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia w my l art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych – wg. za cznika nr 3,
b) aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
c) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie dzia alno ci zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r Nr 72 poz. 665 z pó n. zm.), a w przypadku
banku pa stwowego, pisemne o wiadczenie, e Bank prowadzi dzia alno na podstawie stosownego
rozporz dzenia Rady Ministrów

Ocena spe nienia powy szych warunków dokonana b dzie przez Zamawiaj cego na podstawie
onych przez Wykonawców dokumentów i o wiadcze okre lonych w pkt. VII. SIWZ z których
jednoznacznie musi wynika , i stosuj c formu „spe nia – nie spe nia” wykonawca spe ni w/w
warunki.
WYKAZ O WIADCZE I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPE NIENIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU:
1. W celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w post powaniu oferta musi zawiera nast puj ce
dokumenty i o wiadczenia:
a) o wiadczenie wykonawcy, e spe nia warunki okre lone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk
za cznika nr 2,
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespe nienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiaj cy wymaga z enia n/w dokumentów:
a) o wiadczenia, i nie podlega wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia w my l art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówie publicznych – wg. za cznika nr 3,
b) aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
c) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie dzia alno ci zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r Nr 72 poz. 665 z pó n. zm.), a w przypadku banku

pa stwowego, pisemne o wiadczenie,
rozporz dzenia Rady Ministrów.

e Bank prowadzi dzia alno

na podstawie stosownego

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:
Zamawiaj cy nie wymaga z enia wadium
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Kryteria oceny ofert: najni sza cena – 100%.
MIEJSCE I TERMIN SK ADANIA OFERT:
1. Termin sk adania ofert: 18 listopada 2010 roku do godziny 930
2. Miejsce: w siedzibie Gmina Pi tek, 99-120 Pi tek, ul. Rynek 16
3. Otwarcie ofert: dnia 18 listopada 2010 roku o godz. 1000

w sekretariacie

TERMIN ZWI ZANIA OFERT : 30 dni od ostatecznego terminu sk adania ofert.
INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ
Zamawiaj cy nie zamierza zawiera umowy ramowej.
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM
STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B
ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZ CE
DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
Zamawiaj cy nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B DZIE
PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:
Zamawiaj cy nie b dzie dokonywa wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPE NIAJ CYCH

Zamawiaj cy nie przewiduje zamówie uzupe niaj cych.
DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEGO OG OSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH: 05/11/2010

numer og oszenia 313265-2010.

WSZCZ CIE POST POWANIA
Zamawiaj cy:
Gmina Pi tek, 99-120 Pi tek, ul. Rynek 16
z dniem zamieszczenia og oszenia tj. 05/11/2010 wszczyna post powanie w trybie przetargu nieograniczonego
dla przedmiotu zamówienia pn.:
udzielenie w roku 2010 i obs ug kredytu d ugoterminowego 5 letniego na pokrycie planowanego deficytu
bud etu na realizacj zadania inwestycyjnego tj.:” O wietlenie Gminy Pi tek”.

