
Nowiny, dnia 09.10.2020r 
PLF.272.1.P.20 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
NA ZADANIE PN: 

 

 
 Udzielenie Gminie Sitkówka- Nowiny kredytu długoterminowego do wysokości 5 884 432,00 zł 

 
W dniu 09.10.2020 r komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny w składzie: 
 

1. Joanna Młynarczyk – Kusińska   – Przewodnicząca  
2. Agnieszka Krasoń   – Członek 
3. Agnieszka Czekaj   – Członek  
4. Dorota Pyk – Tamborska   – Członek 

 
O godz. 10.30 dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie w kolejności ich wpłynięcia. Na powyższe zadanie Gmina Sitkówka - Nowiny 
przeznaczyła w budżecie środki finansowe w kwocie: 
 

827 900,00 zł brutto 
Oferta nr 1 

 
 
 
 
 

 
 

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 



Oferta nr 2 

 
Oferta nr 3 

 

 
 

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   

 
608 944,84 zł 

 
Sumę odsetek za okres 

kredytowania (cena 
oprocentowania kredytu) 

wynosi 608 944,84 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 

 
 

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  

 

 
 392 497,15 zł  

 
Sumę odsetek za okres 

kredytowania (cena 
oprocentowania kredytu) 

wynosi 392 497,15 zł                         
z uwzględnieniem: WIBOR 
1M z dnia 01.09.2020., tj. 

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

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 



 
UWAGA! 

 
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia 

Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  stanowiące  załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     …………………………………… 
 

                          /Podpis przewodniczącego Komisji Przetargowej/ 
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