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Gmina Golina
UL Nowa 1, 62-590 Golina

lNFRoMAGJA
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2a04 r., Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r,, poz, 2164 z pożn, zm.), zwanej dalej
,,ustawą Pzp" zamawiający informuje, że 25,10.2016 r., o godz. 10:15, odbyło się
otwarcie ofeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

,,Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 2 000 000,0a zł,
n a sf i n a n s ow a n i e p l a n ow a n eg o def i cytu b u dżetu
oraz na spłatę zaciągnięĘch kredytów,,.

ZamawiĄący zamierza przeznaczyc

na

sfinansowanie zamówienia kwotę:
282 70a,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych
00n 0q.
Wykonawcy, którzy żożyliofeńy w terminie:
Nr

ofeńy

1

Kryteria oceny ofeń
Nazwa i adres Wykonawcy

Cena (zł brutto)
Ban k Polskiej Spółdzielczości
w Warszawie §.A., Oddział w Sieradzu
ul. Jana Pawła ll nr 3

Termin
uruchomienia
kredytu

1B2 533,37

1 dzien

293 455,06

1 dzień

221071,94

1 dzień

98-200 Sieradz
2

3.

Getin Noble Bank S.A.
ul, Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
Bank Spółdzielczy w Koninie
ul, 3 Maja 68

62-500 Konin

Term in wykonan ia zamówien

ia

31 l 12120

1

6r.

Warunki płatności:zgodnie ze Specyfikacją lstotnych Warunków Zamówienia, antaną
dalej SIWZ orazzałącznikami do SIWZ.
lnformacja:
Zgodnie z ań, 24 ust 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynalezności lub braku przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt, 23 ustawy Pzp, Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
zakłocenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Za

mieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.gol

ina. pl

