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Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

Pismo: RIiD.271.10.3.2014  Gnojnik dnia: 2014-09-18 

 
 

O G Ł O S Z E N I E 

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 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony na: 

 

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego  

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014 rok oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek  

i kredytów w kwocie 3.000.672 zł. 

 

 

 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czchowie 

ul. Krakowska 10 

32-860 Czchów 

na: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu na 2014 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.672 zł.  

za cenę 699 698.59 zł 

 Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza 
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Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Nr tematu 
Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 
Cena (koszt) Razem 

1 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czchowie 

ul. Krakowska 10  

32-860 Czchów 

(3) 

  100,00   100,00 

1 

Bank Spółdzielczy w Brzesku Oddział w Gnojniku 

Gnojnik 362  

32-864 Gnojnik 

(2) 

  88,43   88,43 

1 

Getin Noble Bank S.A. CENTRALA 

ul. Domaniewska 39  

02-672 Warszawa 

(1) 

  73,89   73,89 

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: nie dotyczy 

Zamawiający wykluczył z postępowania: nie dotyczy 

 

  

 Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może  

być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie   

nie krótszym niż 5 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. 

 

 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, z zastrzeżeniem 

art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach  

i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 


