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Polska Cerekiew,  dnia 12-08-2010r. 
 

 
 
 
 
 
 

ZP 341-8 / 04 / 2010 
 
 
 
         
 

 
 
 

Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-8/2010 - „Udz ielenie i obsługa kredytu 
długoterminowego”  

 

 Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuję Ŝe w drodze 
postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego 
zadania pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”  przy zastosowaniu kryterium 
100 % ceny, spośród złoŜonych - waŜnych ofert komisja dokonała wyboru - jako 
najkorzystniejszej oferty nr 3 złoŜonej przez: 

ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ W KRAPKOWICACH, ul. 1-go Maja 2, 4 7-300 
KRAPKOWICE, który zaoferował wykonanie zamówienia objętego postępowaniem 
przetargowym za kwotę:  409 697,10 PLN brutto (słownie: czterysta dziewi ęć tysi ęcy 
sześćset dziewi ęćdziesi ąt siedem złotych 10/100 brutto)  
 
Uzasadnienie wyboru oferty. 
Na ogłoszenie o postępowaniu przetargowym ZP 341-8 / 2010 na „Udzielenie i obsługa 
kredytu długoterminowego” odpowiedziało trzech oferentów. Komisja przetargowa oceniła 
ofertę firmy. Oferta w/w firmy spełnia wymogi udziału w postępowaniu przetargowym określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największa ilość punktów (400 ) 
od  członków komisji według kryteriów wyboru oferty – najniŜsza cena (średnia 100 pkt ). 

 
 
Jednocześnie informuję, Ŝe w niniejszym postępowaniu oprócz w/w oferta, oferty złoŜyły 

następujące Banki: 
  
Nr 
oferty  

Nazwa i adres oferenta Warto ść 
oferty 
Netto  / brutto 

Kryterium 
oceny 

Ocena 
(średnia 
liczba 
punktów) 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w 
Opolu, ul. śeromskiego 1, 45-053 OPOLE 

441 150,97  
Cena – 100 

% 
92,87 

2. Oferta wspólna: 
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-
Koźlu, ul. Rynek 6A, 47-200 Kędzierzyn-Koźle – 
Pełnomocnik  
oraz  
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Głubczycach, 
ul. Plac 1-go Maja 1, 48-100 Głubczyce 

592 750,14 
Cena – 100 

% 
69,12 

 
Wykonawcy uczestnicz ący w 
post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia   
 

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi  
47-260 POLSKA CEREKIEW  
ul. Raciborska 4 
tel./faks 0774801460 
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Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy jw. informuję, Ŝe w prowadzonym 
postępowaniu nie została odrzucona Ŝadna oferta.   

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy jw. informuję, Ŝe w prowadzonym 

postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.   
 

 
Otrzymują: 
Wszyscy oferenci 

       
 
 

 Z up. Wójta Gminy  
              

 Urszula Golisz 
SEKRETARZ GMINY 


