OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przedmiot zamówienia : Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 zł
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
działający w imieniu Gminy Miejskiej Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 STRONIE ŚLĄSKIE
www.stronie.pl.
e-mail : skarbnik@stronie .pl
Godziny urzędowania : 7.30 - 15.30
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
bip.stronie.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać w siedzibie
zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
moŜliwości składania ofert częściowych:
Przedmiot zamówienia obejmuje kredyt długoterminowy w kwocie: 1.500 000,00 zł (słownie:
jeden milion pięćset tysięcy złotych,00/100),
waluta kredytu i rachunku kredytowego – PLN,
okres kredytowania – 01.01.2009 do 31.12.2015 r.,
wypłata kredytu w pełnej kwocie tj. 1.500.000,00 zł w miesiącu grudniu 2008 r. na rachunek
zamawiającego
oprocentowanie zmienne, naliczane od aktualnego salda w skali rocznej,
odsetki naliczane za okresy kwartalne i podlegające spłacie w ostatnim dniu kwartału,
spłata kapitału : w równych ratach miesięcznych 27 dnia kaŜdego miesiąca,
zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco,
Wspólny Słownik Zamówień: 66130000-0
V. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty częściowej :
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
VI. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1
Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
1.2
Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3
Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4
Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa
zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art.
24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych

czynności chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,
- złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3,
- w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu
związania ofertą,
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
- zawierającą raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do
składania ofert,
- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie art.
88, lub błędy w obliczeniu ceny,
- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki
rachunkowej w obliczeniu ceny,
- niewaŜnej na podstawie odrębnych przepisów,
- nie zabezpieczonej wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub braku
zgody na przedłuŜenie okresu związania ofertą.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/niespełna.
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100%
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty naleŜy składać do dnia: 19 grudnia 2008 r. do godz. 11°° w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 15 ( wyznaczony termin składania ofert nie zostanie przedłuŜony z uwagi na zobowiązania
finansowe wobec wykonawcy)
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 19 grudnia 2008 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 24
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18 stycznia 2009 r.
XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09.12.2008 r.
Nr ogłoszenia 257606-2008
dokumenty do pobrania:
1.oferta kredytowa
2.specyfikacja
3.zał.nr 2 SIWZ

Stronie Śl. 09.12.2008 r.
pieczęć podłuŜna o treści:
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