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Zp.In.271.9.2018 
 
 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 

 

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

" Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000,00 PLN 
przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w szczególności na zadania 

związane z inwestycjami dotyczącymi rozbudowy oczyszczalni, budowy kanalizacji 
sanitarnej, inwestycje drogowe ". 

 

          Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
( Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert 
w przedmiotowym postępowaniu tj. : 
 

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 792.141,74 zł. 
brutto. 

 

2. Termin wykonania zamówienia został wskazany w SIWZ i jest jednakowy dla wszystkich     
wykonawców tj. termin wykonania zamówienia ( spłata kredytu ) : do 31.12.2024 r. 
 

3. Kryteria oceny ofert: 
cena - 60 % 
termin uruchomienia kredytu - 40 % 
 

4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty : 
 

oferta nr 1: 
Nazwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 
Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu, 
siedziba: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, 
siedziba RCK Kalisz: ul. Górnośląska 80, 62 - 800 Kalisz, 
cena oferty: 667.121,71 zł, termin wykonania 31.12.2024 r. 
termin uruchomienia kredytu - 1 dzień. 
 
oferta nr 2: 

     Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, 
Oddział w Sieradzu 
ul. Jana Pawła II nr 3, 09 - 200 Sieradz 
cena oferty: 659.543,41 zł, termin wykonania 31.12.2024 r. 
termin uruchomienia kredytu - 1 dzień. 

 
oferta nr 3: 
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, 
siedziba: Plac Wolności 6, 62 - 840 Koźminek 
cena oferty: 598.832,31 zł, termin wykonania 31.12.2024 r. 
termin uruchomienia kredytu - 1 dzień. 
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5. Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od 
zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższych 
informacji. 
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