
Kruklanki dnia: 07.12.2010r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

Numer sprawy: PBO-341-11/10  
 
Nazwa zadania: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 240 000,00 PLN 
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. 
zm.) Urząd Gminy Kruklanki zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 
Nazwa zamawiającego  Urząd Gminy Kruklanki 
Adres zamawiającego  Ulica: 22 Lipca 10 
Kod Miejscowość  11-612 Kruklanki 
Telefon:  87 421 70 02 
Faks:  87 42170 02 
adres strony internetowej  www.bip.kruklanki.pl 
adres poczty elektronicznej  kruklanki2@wp.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.00-15.00 
 
II. Okre ślenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów 
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: 
    www.bip.kruklanki.pl 
   
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego 
(Urząd Gminy Kruklanki pok. nr 11). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem 
pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. 
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości 
składania ofert częściowych: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie  
        240 000,00 PLN o następującej charakterystyce: 

1) kredyt przeznaczony jest na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 
Kruklanki na 2010 rok. 

2) kwota kredytu: 240 000,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych), 
3) okres kredytowania: 10 lat od dnia zawarcia umowy, 
4) postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu zawarcia umowy 

kredytowej. 
5) kredyt będzie uruchamiany jedną transzą. 



6) spłata kredytu będzie następowała w ratach kwartalnych w terminach określonych 
w harmonogramie spłat, sporządzonym po ustaleniu ostatecznej kwoty kredytu 
zgodnie z pkt 6. Spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi 31.03.2011 r. 

7) odsetki będą liczone tylko od rzeczywistej kwoty wykorzystanego kredytu i będą 
liczone miesięcznie. Odsetki będą spłacane w terminie do 15 dnia następnego 
miesiąca na podstawie pisemnej informacji przesłanej przez bank w terminie 7 dni 
po zakończeniu miesiąca za który naliczono odsetki, 

8) koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią: 
oprocentowanie kredytu, które będzie zmienne, obliczane wg stawki WIBOR 3-   
miesięczny publikowany na stronach Reuters'a z godz. 11;00 na pięć dni 
oficjalnych notowań przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, gdy okres 
odsetkowy zaczyna się pierwszego kalendarzowego dnia miesiąca,  powiększony 
lub pomniejszony o marżę banku Mb, zmiana w cyklu jednomiesięcznym zawsze 
pierwszego kalendarzowego dnia miesiąca, marża banku będzie stała w całym 
okresie obowiązywania umowy, 

9) jednorazowa opłata prowizyjna od zamawianej kwoty kredytu, 
10) Zamawiający dopuszcza jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco. 

 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
kod CPV 66113000-5 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia:  
 
31.12.2020r. 
 
VII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu: 

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 
2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 
3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

2. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana 
zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wyszczególnionych w § 8 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie 
spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 

 
 



 
 
VIII. Informacja na temat wadium: 
 
1. Zasady wnoszenia wadium: 

1) każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  2 000,00 złotych, 
2) wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania 
ofert, 
3) wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.), 

4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 
zamawiającego: 
5) BS Węgorzewo Oddz. Kruklanki, numer konta: 48 9348 0000 0397 0931 2000 
0010 z adnotacją: "Wadium – nr sprawy: PBO 341-6/10 Kopię dokonania przelewu 
należy dołączyć do oferty, 
6) wadium wnoszone w innych niż w pieniądzu formach, dopuszczonych przez 
niniejszą SIWZ należy dołączyć w formie oryginału do oferty, 
7) wadium musi być wniesione najpóźniej do upływu terminu  składania ofert, 
8) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 
znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego, do oferty należy dołączyć kopię 
dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

  
2. Zasady zwrotu wadium:  

1) wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 
ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego 
oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 
przez wykonawcę, 
2) zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli: 
a) upłynie termin związania ofertą, 
b) zawarta zostanie umowa, 
c) zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte 

lub upłynie termin do ich wnoszenia. 
3) zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na 
wniosek wykonawcy: 
a) który wycofa ofertę przed upływem terminu do składania oferty, 
b) który zostanie wykluczony, 
c) którego oferta zostanie odrzucona. 



4) zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium 
przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.1, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

3. Utrata wadium:  
1) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci 
wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, w przypadku gdy: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

                                                         
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
Przez cenę oferty (Co) dla kredytu należy rozumieć sumę kosztów oprocentowania kredytu oraz 
jednorazową prowizję bankową od wnioskowanej kwoty kredytu, ustaloną wg poniższego wzoru: 
  
Co = Kc + Ko, 
  
gdzie: 
Co – cena ofertowa, 
Kc – suma kosztów oprocentowania kredytu, 
Ko – jednorazowa prowizja bankowa od ogólnej kwoty wnioskowanego kredytu. 
  
Obliczanie Kc: 
  
Kc = WIBOR 3M (+ -)  Mb. 
                              
Koszt oprocentowania należy ustalić w oparciu o prognozowany harmonogram wykorzystania  
i spłat kredytu (Załącznik nr 4 SIWZ), przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, iż miesiąc ma 
rzeczywistą liczbę, zaś rok ma 365 dni. 
WIBOR 3M dla celów obliczenia ceny oferty i oceny ofert przyjąć na dzień 26 lipca 2010 r. 
w wysokości 3,90 %. 
Mb – marża banku, która będzie niezmienna w całym okresie kredytowania. 
UWAGA 1: Wielkość Ko jednorazowej prowizji bankowej od ogólnej kwoty kredytu należy 
określić wartościowo. 
UWAGA 2: Ostateczna cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą  następujące kryterium: 
Cena – 100% 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie  
wg następującego wzoru: 
  
Lp = Co min / Co bad x Wp  
  
gdzie: 



Lp – liczba punktów, 
Co min – najniższa cena ofertowa, 
Co bad – cena ofertowa badanej oferty, 
Wp – współczynnik proporcjonalności równy 100 pkt, 
 
X. Miejsce i termin składania ofert: 
 
Oferty należy składać do dnia: 17.12.2010r. do godz. 9.00  
w siedzibie zamawiającego 
Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Kruklanki 
Ulica: 22-Lipca 10 
Kod Miejscowość: 11- 612 Kruklanki 
Pokój nr Sekretariat 
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 17.12.2010r. o godz. 9.30  
w siedzibie zamawiającego 
Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Kruklanki 
Ulica: 22-Lipca 10 
Kod Miejscowość: 11- 612 Kruklanki 
Pokój nr Sala Konferencyjna 
 
XII. Termin zwi ązania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 
internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów 
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja 
elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje  zastosowania aukcji elektronicznej 
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 
399252, data zamieszczenia 07.12.2010r. 
 
____________________________ 
Kierownik Zamawiającego: Andrzej Pawlik 
 


