
Wleń: Udzielenie i obsługa długoterminowego, złotówkowego

kredytu w kwocie 600.000 zł dla Miasta i Gminy Wleń.
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: 229218 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, woj. dolnośląskie, tel.

075 7136438, faks 075 7137050.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego,

złotówkowego kredytu w kwocie 600.000 zł dla Miasta i Gminy Wleń..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia: 1) okres kredytowania - ~4,3 lat ( do 2016 r. - włącznie) 2)

uruchomienie kredytu w kwocie 600 000 zł, przelewem na konto wskazane w umowie, po podpisaniu umowy z

bankiem, orientacyjnie 25.08.2012 r. 3) spłata odsetek w okresach miesięcznych, do dnia 28. każdego miesiąca,

począwszy od września 2012 r., 4) spłata kapitału - jednorazowo 20 listopada 2016 r. 5) spłata części lub całości

kredytu może ulec skróceniu, przy czym wówczas - nie jest wymagana zgoda wykonawcy (banku ), - nie ma

potrzeby sporządzania aneksu do zawartej umowy, - odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu, - nie

będzie to miało wpływu na zmianę warunków umowy, jak również bank z tego powodu nie będzie pobierał

żadnych opłat i/lub prowizji, 6) jednorazowa prowizja bankowa- przygotowawcza od przyznanego kredytu =

0,00% 7) Formę zabezpieczenia spłaty kredytów wraz z należnymi odsetkami stanowi weksel in blanco z

deklaracją wekslową następującej treści: W załączeniu składamy do dyspozycji Banku weksel in blanco, opatrzony

klauzulą _Bez protestu_, który Bank ma prawo wypełnić w każdym czasie, na sumę odpowiadającą kwocie

naszego zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami banku - w przypadku
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nie dotrzymania umownego terminu spłaty całości lub części zobowiązania Jeżeli wystąpi taka potrzeba - weksel

in blanco stanowiący zabezpieczenie spłaty kredytu może być opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Miasta..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

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: 21.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bankowa 34, 58-500 Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165236,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 170609,94

Oferta z najniższą ceną: 170609,94 / Oferta z najwyższą ceną: 170609,94

Waluta: PLN.
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