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Numer sprawy  Zp.271.8.2013 

 

 
 

INFORM ACJA 
 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.8.2013 
Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł                 
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.” 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych 
zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji 
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:  
 

Bank Spółdzielczy 
w Poddębicach 
ul. Łódzka 33 

99-200 Poddębice  
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów. Oferta 
najkorzystniejsza cenowo. 
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym  w sprawie 
podpisania umowy do dnia 28.11.2013 roku. 
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
 
 
Oferta Nr 1 : 
Bank Spółdzielczy 
w Poddębicach 
ul. Łódzka 33 
99-200 Poddębice 
Oferta otrzymała : 100,00 pkt. 
 
 



Oferta Nr 2 : 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  
Południowo - Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu,  
Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu 
ul. Górnośląska 80 
62-800 Kalisz 
Oferta otrzymała : 93,85 pkt. 
 
Oferta Nr 3: 
Bank Spółdzielczy 
w Warcie 
ul. Klasztorna 1 
98-290 Warta 
Oferta złożona przez Wykonawcę została odrzucona.  
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych 
zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucone oferta nr 3: 
 
Bank Spółdzielczy 
w Warcie 
ul. Klasztorna 1 
98-290 Warta 

 

Oferta złożona przez Wykonawcę został odrzucona na podstawie art. 89, ust.1 pkt 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r. poz. 907). 
Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym 
postepowaniu. 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych 
zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony 
następujący wykonawca: 
 

 Bank Spółdzielczy 
w Warcie 
ul. Klasztorna 1 
98-290 Warta 
 

Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia               
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907). 
Wykonawca nie wniósł wadium w wymaganym przez Zamawiającego terminie tj. do 
upływu terminu składania ofert, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z treścią SIWZ wadium w pieniądzu wykonawca 
winien wnieść przelewem na konto Zamawiającego. W przypadku wadium wnoszonego 
w pieniądzu, jako termin wniesienia  wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na 
rachunku Zamawiającego.  
 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych 
zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  nastąpi w 
terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 1, po dokonaniu wszystkich niezbędnych 
formalności bankowych. 
 

Wójt Gminy Pęczniew 
/-/ mgr Marcin Janiak 


