
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 876 000,00 sfinansowanie wydatków nie 

znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy 

 
Burmistrz Szczuczyna 
ul. Plac Tysiąclecia 23 
19-230 Szczuczyn 

FN-3410/1/08 

Dane zamawiającego  

Nazwa Urząd Miejski w Szczuczynie 

Adres Ulica: Plac Tysiąclecia 23,  
19-230 Szczuczyn,  woj. podlaskie,  pow. grajewski  

Strona WWW www.um.szczuczyn.pl 

Adres e-mail um@szczuczyn.pl 

Telefon (086) 273 50 80 

Dane zamówienia 
Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych. 

Data ogłoszenia  09.09.2008r. 

Przedmiot 
zamówienia 
publicznego 

Określenie przedmiotu zamówienia:  

a) rodzaj transakcji: kredyt długoterminowy w wysokości 1 876 000,00 zł. 

Przeznaczenie kredytu: sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych 

dochodach gminy  

b) kwota i waluta kredytu: 1 876 000,00,-PLN,  

c) okres kredytowania: 72 miesięcy ,  

d) okres karencji w spłacie kapitału: spłata od stycznia 2009r. 

e) terminy spłaty kapitału: miesięcznie, raty stałe  

f) oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa, liczona w stosunku rocznym 

opartym na stawce WIBOR-1M 

g) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: Stopa procentowa dla danego okresu 

odsetkowego jest ustalona na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M notowanej na dwa 

dni robocze przed rozpoczęciem okresu kredytowania powiększona o marŜę banku. 

Mar Ŝa banku przedstawiona w ofercie nie moŜe zostać podwyŜszona w trakcie trwania 

umowy kredytowej.  

h) termin spłaty odsetek: miesięcznie ,  

i) okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji ,  

j) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową  

k) poŜądany termin zawarcia umowy: wrzesień/październik 2008r.  

l) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu: 0%,  

ł) wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem: 0%,  

m) Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi wg Harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego 



załącznik do specyfikacji . 

n) odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłuŜenia. 

o) Data wykorzystania kredytu: do 31.12.2008r.  

Gmina zastrzega sobie: 

- moŜliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez podnoszenia dodatkowych 

opłat warunkuj ąc powyŜsze otrzymaniem środków z innych źródeł. 

- wcześniejszą spłatę kredytu bez podnoszenia dodatkowych opłat. 

Rodzaj 
zamówienia 

usługi 

Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony  

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV): 66130000-0 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

  Termin (okres) realizacji zamówienia: 
wymagany: 

 do 31.12.2008r.   

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest do złoŜenia: 

a)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜnego zaświadczenia właściwego organu sądowego 
lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 powołanej ustawy, wystawionych nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

d) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.  

e) sprawozdania finansowego, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami 
o rachunkowości równieŜ z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania 
i naleŜności - za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za 
ten okres; 

f) wykaz zrealizowanych prac wraz z referencjami za realizację zleceń podobnego rodzaju w okresie ostatnich 3 lat. 



g) decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyraŜeniu zgody na utworzenie Banku lub zezwolenie Komisji 
Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez Bank, 
h) oświadczenie o akceptacji dokumentów i warunków przetargu, 
i) dowód wniesienia wadium. 
j) statut banku 
k) oświadczenia o akceptacji dokumentów i warunków przetargu 
l) projekt umowy 
m) harmonogram spłat kredytu wraz z odsetkami w. załączonego wzoru 
 

Dane pracowników upowaŜnionych do kontaktów z Wykonawcami: 
Imię i nazwisko   Maria Łepkowska – Skarbnik Gminy 

Godziny udzielania informacji dotyczących 
przetargu: 

Poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00 

 
 

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) : 
 
 

�      w siedzibie Zamawiającego, ul. Plac Tysiąclecia 23,  
�      ze strony internetowej : um.szczuczyn.pl 
 

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu 9 

Cena SIWZ 0,00 zł.  

Miejsce i termin składania ofert 

Sposób składania 
w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 
Szczuczyn 

Numer lokalu  Parter budynku - Sekretariat 
Termin składania ofert  22.09.2008r.     godz; 1000  
Atrybuty przetargów 

Wartość zamówienia 
nie przekraczająca progów określonych a art. 11, ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

Okres związania ofertą   30 dni od daty składania ofert 

     Kryterium cena    NajniŜsza cena – 100% 

     Wadium    10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 

Miejsce i termin otwarcia ofert  
Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Szczuczynie 

     Numer lokalu        sala USC 
Data otwarcia  22.09.2008r. 

Godzina otwarcia  1010 

      
 

 


