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Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

Pismo: RIiD.271.11.2017  Gnojnik dnia: 2017-12-08 

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony na: 

 

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego  

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r.  

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.502.578,00 zł. 

 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czchowie 

ul. Krakowska 10 

32-860 Czchów 

za cenę: 825 781,19 zł oraz zobowiązał się do postawienia kredytu lub jego transzy  

w ciągu jednego dnia roboczego od wydania dyspozycji przez Zamawiającego. 

  Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Nr 

tematu 

Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 
Cena Gwarancja Razem 

1 

Bank Spółdzielczy w Brzesku 

ul. Kościuszki 3 

32-800 Brzesko 

(1) 

50,70 30,00 80,70 

2 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie  

Oddział w Czchowie 

ul. Krakowska 10 

32-860 Czchów 
(2) 

60,00 40,00 100,00 
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W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: 

Nr oferty, 

nazwa i adres 

wykonawcy: 

Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

(1) 

Bank Spółdzielczy 

w Brzesku 

ul. Kościuszki 3 

32-800 Brzesko 

Na podstawie art. 24 ust. 4 oferta zostaje odrzucona  

z powodu wykluczenia wykonawcy z postępowania. 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania: 

Lp.: 
Nazwa i adres 

wykonawcy: 
Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy: 

1 

 
Bank Spółdzielczy 

w Brzesku 

ul. Kościuszki 3 

32-800 Brzesko 

  

Na podstawie art. 24. ust. 11 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 07.11.2017 r. ogłosił 

przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu 

bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu na 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  

do kwoty 2.502.578,00 zł. Jako termin składania i otwarcia ofert 

wyznaczył dzień 16.11.2017 r. W związku z zapytaniami 

skierowanymi do Zamawiającego dotyczących treści SIWZ 

Zamawiający przedłużył termin składania i otwarcia ofert 

do dnia 22.11.2017 r. Do końca terminu składania ofert  

do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty i w tym samym dniu  

o godzinie 9:10 dokonano otwarcia ofert. Po dokonaniu 

czynności otwarcia ofert Zamawiający niezwłocznie zamieścił 

na swojej stronie internetowej informacje określone w art. 86 

ust. 5 ustawy i od terminu zamieszczenia przedmiotowych 

informacji Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 

zobowiązani byli przekazać w ciągu trzech dni oświadczenie  

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W tym przypadku termin  

ten upłynął w dniu 27 listopada 2017 r. Do końca tego terminu 

do Zamawiającego nie wpłynęło wymagane ustawą 

oświadczenie od Wykonawcy Bank Spółdzielczy w Brzesku  

z siedzibą w Brzesku przy ul. Kościuszki 3. Mając na względzie 

powyższe Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę 

Bank Spółdzielczy w Brzesku z siedzibą w Brzesku  

przy ul. Kościuszki 3. 
 

 

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  
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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. 

 


