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Niemodlin,29 czerwca 2012r. 
 
IFE.271.9.2012 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  
           zadanie pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 050 000,00 zł.” 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

Zamawiający Gmina Niemodlin, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) 

informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości  

2 050 000,00 zł”. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę Banku Spółdzielczego  

w Namysłowie, Plac Wolności 12; 46-100 Namysłów. 

 

UZASADNIENIE 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  

pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 050 000,00 zł”, w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%)  

i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagania określone w SIWZ i w ustawie Pzp oraz 

zaoferuje najniższą cenę brutto spośród ofert nieodrzuconych.  

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta, która została złożona prawidłowo, w terminie 

wyznaczonym na składanie ofert.  

1. Informacja o złożonej ofercie: 

 

NR 

OFERTY 
NAZWA WYKONAWCY ADRES CENA OFERTY 

(ZŁ) 

TERMIN 

WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

LICZBA PKT 
W KRYTERIUM 

CENA 

1. 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY 

W NAMYSŁOWIE 

 

PLAC WOLNOŚCI 12 

46-100 NAMYSŁÓW 
598.941,60 30.12.2018 100 
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2. W wyniku przeprowadzenia badania i oceny złożonej oferty, zgodnie z kryterium określonym  

w SIWZ – najniższa cena, Zamawiający dokonał wyboru oferty Banku Spółdzielczego  

w Namysłowie, Plac Wolności 12; 46-100 Namysłów, jako najkorzystniejszej. 

Wykonawca spełnia wszystkie warunki pod względem formalnym i prawnym, zgodnie z wymaganiami 

SIWZ i przepisami Prawo zamówień publicznych, natomiast oferta zawiera cenę mieszczącą się  

w zamiarze i możliwościach finansowych Zamawiającego.  

Zgodnie z zapisami SIWZ, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach jedynego kryterium 

wyboru – cena 100%. 

 

Zawiadomienie niniejsze zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz tablicy ogłoszeń w dniu 29.06.2012r. 
 

   Z up. BURMISTRZA 
 

 (-) Zdzisława Bartków 
       Sekretarz Gminy 

 

 


