
Zamawiający:                                                               Opinogóra Górna, 21 grudnia 2011 r.

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra

RIOŚ.Z.271.26.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 800.000 zł”

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Miejsce publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

− Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 3392331-2011 z dnia 21.12.2011 r.

− tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy

− strona internetowa Zamawiającego – www.opinogora.bip.org.pl

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra 
Górna, woj. mazowieckie, tel. 023 6717024, 6717085, faks 023 6736110.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długotermi-
nowego w kwocie 800 000 zł.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 
2011 kredytu długoterminowego w kwocie 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy zło-
tych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. 

2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 
− Okres kredytowania: od chwili podpisania umowy do 30.11.2020 r. 
− Okres spłaty kredytu 9 lat od 2012 do 2020 roku w 9 ratach rocznych płatnych 
na 30.11 następująco: 
I rata - 30.11.2012 - 400.000 zł, 
II rata - 30.11.2013 - 50.000 zł, 
III rata - 30.11.2014 - 50.000 zł, 
IV rata - 30.11.2015 - 50.000 zł 
V rata - 30.11.2016 - 50.000 zł 
VI rata - 30.11.2017 - 50.000 zł 
VII rata - 30.11.2018 - 50.000 zł 
VIII rata - 30.11.2019 - 50.000 zł 
IX rata - 30.11.2020 - 50.000 zł 
− Spłata odsetek kredytu będzie następować w okresach miesięcznych, płatnych
w ostatnim roboczym dniu każdego miesiąca począwszy od daty uruchomienia kredytu. 
− Waluta kredytu PLN. 
− Kredyt pozostawiony zostanie do dyspozycji Gminy Opinogóra Górna jednorazo-
wo przelewem na konto Zamawiającego. Realizacja wypłaty nastąpi w terminie 2 dni od 
złożenia przez Zamawiającego dyspozycji uruchomienia kwoty kredytu. 



− W przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, uważa 
się że termin spłaty został zachowany jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu 
roboczym po terminie spłaty. 
− Zamawiający  zastrzega sobie  możliwość  spłaty  części  lub  całego  kredytu  bez 
opłat, odsetek i prowizji od kwoty spłaconej przed terminem. 
− W  ofercie  należy  zastosować  stawkę  WIBOR  1M  obowiązującej  na  dzień 
31.10.2011r. Do oferty należy załączyć sposób wyliczenia całości obsługi kredytu: staw-
kę WIBOR 1M, marżę banku, prowizję i inne opłaty. 
− Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wysokości kre-
dytu bez dodatkowej prowizji i opłat na rzecz Wykonawcy. 
− Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
− O zmianie  wysokości  oprocentowania  kredytu  (każda  zmiana  stawki  WIBOR) 
Bank powiadomi Kredytobiorcę na  piśmie niezwłocznie  po każdej  zmianie  wysokości 
oprocentowania. 
− Poza kwotami  określonymi  w ofercie  Wykonawca nie  pobiera  żadnych innych 
opłat. 
− O wysokości  raty odsetkowej w każdym kolejnym okresie odsetkowym Wyko-
nawca (Bank) będzie informował Zamawiającego (Kredytobiorcę) na piśmie na 7 dni 
przed końcem ich płatności. 
− Marża banku stała w całym okresie kredytowania. 
− Do wyliczeń oferty należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni występujących w miesią-
cu
i w roku. 
− Zamawiający w czasie trwania umowy nie będzie przedstawiał szczegółowych ze-
stawień i analiz odnośnie sytuacji finansowej Gminy poza kwartalnymi, półrocznymi i 
rocznymi sprawozdaniami budżetowymi Rb oraz rocznymi sprawozdaniami finansowymi. 
− Od kapitału przeterminowanego Bank pobiera odsetki w wysokości nie wyższej 
niż 4x stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 
− Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty dostarczy na żąda-
nie, wybranemu wykonawcy zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Ciechanowie o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz składek na ubez-
pieczenie społeczne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Bank Ochrony Środowiska, ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 163469,40

• Oferta z najniższą ceną: 163469,40 / Oferta z najwyższą ceną: 163469,40

• Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I



Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia 
z wolnej ręki albo zapytania o cenę

• 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

• 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie zostało udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4. W prowadzonych kolej-
no postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego i negocjacji bez ogłoszenia nie 
wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu

Kierownik Zamawiającego

mgr Stanisław Wieteska

1. A/a
2. Tablica ogłoszeń/BIP


