Miasto Ostrów Mazowiecka
3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Pismo: RG-Z.271.72.2018

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego na: Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 18 000 000,00 zł
na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych
i pożyczek, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3-go Maja 32,
07-300 Ostrów Mazowiecka
Łączny koszt udzielenia kredytu wynosi: 2 542 433,98 zł
(koszt oprocentowania kredytu: 2,32%; prowizja: 0%; marża: 0,62%; WIBOR 3M z
30.06.2018r.: 1,70%)
Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny in blanco i klauzula bez protestu do sumy
wekslowej obejmującej kredyt do wysokości 18 000 000,00 zł wraz z należnymi
odsetkami i ewentualnymi kosztami wraz z deklaracją wekslową z wystawienia
Zamawiającego.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).
Streszczenie i ocena złożonej oferty:
Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3-go Maja 32,
07-300 Ostrów Mazowiecka
(2)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Mazowiecki
Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa
(1)

Cena

Zabezpieczenie
kredytu

Razem

60,00

40,00

100,00

59,82

40,00

99,82

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył
z postępowania żadnych Wykonawców.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi
się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
Ostrów Mazowiecka, 2018-09-10
Zamawiający
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