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Nowiny dnia 28.10.2020r. 

PLF.272.1.P.20 
 
Wykonawcy, 
Wszyscy biorący udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego  
 

INFORMACJA O WYNIKACH 
 

Gmina Sitkówka – Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, informuje że w dniu 
09.10.2020r. o godz. 10.30 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie Gminie Sitkówka- Nowiny 
kredytu długoterminowego do wysokości 5 884 432,00 zł”  numer postepowania: PLF.272.1.P.20. 
 
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.  
 
Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert.  

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający 
informuje, że w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą 
najkorzystniejszą jest oferta Wykonawcy: 
 
Oferta nr 3 

 
Cena :     (392 497,10 / 392 497,10) x 60 % = 60,00 = 60,00pkt. 
Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu: 1 dzień włącznie = 40,00 pkt.   
   
O = 60,00 pkt. + 40,00 pkt. = 100,00 pkt.  

 
 

Nazwa 

 
 

Cena brutto   

 
 

Sumę odsetek za 
okres 

kredytowania 
(cena 

oprocentowania 
kredytu) wynosi 

…….. zł  z 
uwzględnieniem: 
WIBOR 1M z dnia 
01.09.2020 r., tj. 

0,2000  % 
( „+” plus / „-” 
minus) marża 
Banku ……. p. 

 
 

Termin wypłaty 
poszczególnych 
transz kredytu  

 
 

Terminu 
wykonania 
zamówienia 

 
 

Warunki płatności 

 
BANK 
SPÓŁDZIELCZY 
Ul. Zamkowa 7 
26-200 Końskie 

 

 
392 497,10 zł 

 
Sumę odsetek za 

okres kredytowania 
(cena 

oprocentowania 
kredytu) wynosi 
392 497,10 zł                         

z uwzględnieniem: 
WIBOR 1M z dnia 

01.09.2020., tj. 
0,2000 %                                

„+”plus                                    
marża Banku                   

0,69 p.p. 
 

 
Termin wypłaty 
poszczególnych 
transz kredytu do 
1 dnia włącznie. 

 
Zgodne z 

warunkami 
określonymi w 

SIWZ 

 
Zgodne z 

warunkami 
określonymi w 

SIWZ 

http://www.nowiny.com.pl/
mailto:nowiny@nowiny.com.pl
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W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty oceniono następująco: 

 
Oferta nr 1 

 
Cena :     (392 497,10 / 568 900,33) x 60 % = 41,39 = 41,39pkt. 
Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu: 1 dzień włącznie = 40,00 pkt.    
O = 41,39 pkt. + 40,00 pkt. = 81,39 pkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nazwa 

 
 

Cena brutto   

 
 

Sumę odsetek za 
okres kredytowania 

(cena 
oprocentowania 
kredytu) wynosi 

…….. zł  z 
uwzględnieniem: 
WIBOR 1M z dnia 
01.09.2020 r., tj. 

0,2000  % 
( „+” plus / „-” 
minus) marża 

Banku ……. p.p. 
  

 
 

Termin wypłaty 
poszczególnych 
transz kredytu  

 
 

Terminu 
wykonania 
zamówienia 

 
 

Warunki 
płatności 

 
BANK 

SPÓŁDZIELCZY W 
KIELCACH  

Oddział w Chęcinach  
Filia w Nowinach  

Ul. Białe Zagłębie 28 
26-052 Nowiny   

 
568 900,33 zł 

 
Sumę odsetek za 

okres kredytowania 
(cena 

oprocentowania 
kredytu) wynosi 
568 900,33 zł                       

z uwzględnieniem: 
WIBOR 1M z dnia 

01.09.2020., tj. 
0,2000 %  „+” plus 
marża Banku 1,09 

p.p. 
 

 
Termin wypłaty 
poszczególnych 

transz kredytu do 
1 dnia włącznie. 

 
Zgodne z 

warunkami 
określonymi w 

SIWZ 

 
Zgodne z 

warunkami 
określonymi w 

SIWZ 
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Oferta nr 2 

 
Cena :     (392 497,10 / 608 591,04) x 60 % = 38,70 = 38,70pkt. 
Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu:     2 dni włącznie = 40,00 pkt.    
O = 38,70 pkt. + 40,00 pkt. = 78,70 pkt.  
 
 
Zamawiający nie wyklucza z postępowania żadnych Wykonawców.  
Zamawiający nie odrzuca z postępowania żadnych Wykonawców. 

 
Mając na uwadze postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający informuje, że 

umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po upływie 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 
 

 
 

Nazwa 

 
 
Cena brutto   

 
 

Sumę odsetek za 
okres kredytowania 

(cena 
oprocentowania 
kredytu) wynosi 

…….. zł  z 
uwzględnieniem: 
WIBOR 1M z dnia 
01.09.2020 r., tj. 

0,2000  % 
( „+” plus / „-” 
minus) marża 
Banku ……. p. 

 
 
Termin wypłaty 
poszczególnych 
transz kredytu  

 
 
Terminu 
wykonania 
zamówienia 

 
 
Warunki płatności 

 
Bank Gospodarstwa 

Krajowego  
Region Świętokrzyski 

ul. Zagórska 20 
25-359 Kielce   

 
608 591,04 zł 

 
Sumę odsetek za 

okres kredytowania 
(cena 

oprocentowania 
kredytu) wynosi 
608 591,04 zł                      

z uwzględnieniem: 
WIBOR 1M z dnia 

01.09.2020., tj. 
0,2000 %   „+” plus 

marża Banku                        
1,18 p.p. 

 

 
Termin wypłaty 
poszczególnych 

transz kredytu do 
2 dni włącznie. 

 
Zgodne z 

warunkami 
określonymi w 

SIWZ 

 
Zgodne z 

warunkami 
określonymi w 

SIWZ 
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