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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

ZAMAWIAJ ĄCY  

1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi, do kontaktów: Ireneusz 
Smal, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, 
 tel. 077 4875150, fax 077 4875150, www.polskacerekiew.pl.  
e-mail: ug@polskacerekiew.pl,  

2) Adres, pod którym moŜna uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1).  

3) Adres, pod którym moŜna uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. 1).  

4) Adres, na który naleŜy przesłać oferty: taki jak w pkt. 1).  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1) Opis:  

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Udzielenie kredytu długoterminowego na 
finansowanie wydatków nie znajduj ących pokrycia w planowanych dochodach bud Ŝetowych w 
2006 roku ” 

1.2) Opis przedmiotu zamówienia:  

a) rodzaj transakcji: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na 
finansowanie inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod budowę 
Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie” 

b) kwota i waluta kredytu: 950 000,00 PLN,  
c) okres kredytowania: 2007r. do 2009r. ,  
d) okres karencji w spłacie kredytu:   9 miesi ęcy  
e) terminy spłaty kapitału : kwartalne,  
f) terminy spłaty odsetek : kwartalnie,  
g) oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa,  
h) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego okresu 

odsetkowego jest ustalana w oparciu o średnią stawkę WIBOR 3M z kwartału poprzedzającego 
okres odsetkowy powiększona o marŜę banku . MarŜa banku przedstawiona w ofercie nie moŜe 
zostać podwyŜszona w trakcie trwania umowy kredytowej.  

i) do wyliczenia ceny oferty naleŜy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 26 kwietnia 2006r. w 
wysokości 4,13 

j) okres karencji w spłacie odsetek - brak karencji,  
k) wysokość prowizji od przyznanego kredytu nie moŜe być wyŜsza niŜ 1% kwoty kredytu  
l) sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco,  
ł) poŜądany termin zawarcia umowy : do 31 maja 2006r. 
m) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu - 0%,  
n) wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem - 0%,  

Szczegółowy zakres zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.3) Miejsce wykonywania usług: Polska Cerekiew.  

1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66130000-0 

1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.  

1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.  

2) Czas realizacji usług: od 31-07-2006 do 30-10-2006.  
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INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FIN ANSOWYM I 
TECHNICZNYM  

1) Wymagane wadium: 2 000 PLN.  

2) Warunki uczestnictwa  

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i 
formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i 
techniczne:  

1. Oświadczenie  wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art. 22 i 24 Ustawy.  

2. Aktualny odpis z wła ściwego rejestru , potwierdzające, Ŝe profil działania wykonawcy 
odpowiada przedmiotowi zamówienia.  

3. Zezwolenie do prowadzenia działalności bankowej. 

4. Aktualnych za świadcze ń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

5. Sprawozdanie finansowe  za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 

6. Wypełniony i podpisany przez Wykonawc ę wzór umowy . 
 
Szczegóły w SIWZ  

TRYB 

1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  

2) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

3) Informacje administracyjne  

3.1) Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: 
dostępne do 08-05-2006, cena - 0 PLN.  

3.2) Termin składania ofert : 15-05-2006 godzina 12:00.  

3.3) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 15-05-2006, godzina 12:15, Urząd Gminy w Polskiej 
Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. pok. 6  

INNE INFORMACJE  

 Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej: 27-04-2006.  


