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Lipce Reymontowskie: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu zaciągnięcia
kredytów i poŜyczek
Numer ogłoszenia: 347900 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 314832 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie, woj.
łódzkie, tel. 046 8316197, faks 046 8316268.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŜyczek.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z
przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek.
Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Waluta kredytu: złoty polski (PLN), 2)
Okres spłaty - lata 2011-2015, 3) Spłata kapitału - w okresach kwartalnych, na koniec kaŜdego kwartału,
począwszy od 30 grudnia 2011 r. 4) Spłata odsetek - w okresach miesięcznych, płatne na ostatni dzień
kalendarzowy miesiąca w okresie kredytowania. 5) W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień
uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym
przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 6) Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od
zaciągniętego kredytu. 7) Do wyliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w
poszczególnych miesiącach roku. Podstawa naliczenia odsetek - WIGOR 1 M + stała marŜa banku. Dla
przygotowania oferty - wyliczenia kosztów kredytu, wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR wyliczony
na dzień 31 sierpnia 2011 roku. 8) Kredyt będzie uruchomiony po podpisaniu umowy w transzach: I transza w
wysokości 750.000,00 - zł w dniu podpisania umowy. II transza w wysokości 750.000,00- zł najpóźniej do dnia
07.11.2011r. Termin spłaty kredytu: do 31 grudnia 2015 r. Wykonawca postawi środki finansowe do
dyspozycji Zamawiającego przez ich przelanie na rachunek bankowy Nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020
BS Ziemi Łowickiej O/Lipce Reymontowskie 9) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie,
odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeŜenie moŜliwości przedterminowej
spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający
poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. 10) Prowizja od udzielonego kredytu moŜe wynosić maksymalnie
1% kwoty - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu. 11) Kredyt będzie zabezpieczony w formie
weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
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SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Senatorska 2a, 95-070 Aleksandów Łódzki, kraj/woj.
łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 210000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 201182,62
Oferta z najniŜszą ceną: 201182,62 / Oferta z najwyŜszą ceną: 208856,55
Waluta: PLN.
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