
Wleń: Udzielenie i obsługa długoterminowego, złotówkowego kredytu w kwocie 600.000 
zł dla Miasta i Gminy Wleń.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

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) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długotermi-
nowego, złotówkowego kredytu w kwocie 600.000 zł dla Miasta i Gminy Wleń..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przed-
miotu 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, orienta-
cyjnie 25.08.2012 r. 3) spłata odsetek w okresach miesięcznych, do dnia 28. każdego miesią-
ca, 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 wymaga-
na zgoda wykonawcy (banku ), - nie ma potrzeby sporządzania aneksu do zawartej umowy, - 
odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu, - nie będzie to miało wpływu na zmia-
nę 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 we-
ksel in blanco z deklaracją wekslową następującej treści: W załączeniu składamy do dyspozy-
cji Banku weksel in blanco, opatrzony klauzulą _Bez protestu_, który Bank ma prawo wypeł-
nić w każdym czasie, na sumę odpowiadającą kwocie naszego zadłużenia z tytułu wykorzy-
stanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami banku - w przypadku nie dotrzyma-
nia umownego terminu spłaty całości lub części zobowiązania Jeżeli wystąpi taka potrzeba - 
weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie spłaty kredytu może być opatrzony kontrasygna-
tą Skarbnika Miasta..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.



II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
28.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FI-
NANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

• Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONY-
WANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeże-
li przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalno-
ści

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o poparta należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem ter-
minu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, co najmniej trzech (3) zamówień dotyczących udzielenia kredy-
tów długoterminowych - w oparciu o złożone oświadczenie. Ocena na podsta-
wie dokumentów: spełnia- nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym szczegól-
nie osobami posiadającymi przygotowanie zawodowe związane z prowadze-
niem obsługi kredytów długoterminowych - w oparciu o złożone oświadcze-
nie. Ocena na podstawie dokumentów: spełnia- nie spełnia

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o znajdowanie się w sytuacji pozwalającej na udzielenie i obsługę kredytu dłu-
goterminowego w wysokości i na warunkach spłat odsetek oraz rat kapitało-



wych określonych przez Zamawiającego- w oparciu o złożone oświadczenie . 
Ocena na podstawie dokumentów: spełnia- nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WA-
RUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZE-
NIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udzia-
łu w postępowaniu, należy przedłożyć:

• koncesję, zezwolenie lub licencję

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty
kalkulacja cenowa, w przypadku konsorcjum- list intencyjny.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wyko-
nawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warun-
ków zamówienia: www.wlen.pl/BIP
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: nieodpłat-
nie, ze strony internetowej Zamawiającego..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, pl . Bohaterów Nysy, 59-610 
Wleń lub bezpośrednio - w Sekretariacie Burmistrza ( adres j. w.)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie-
podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


