
                                                                                                  Przytyk, dnia 20 sierpnia 2015 r.  

 

Zn. ZP.f.272.1.2015  

 

                                                                              

 

 

                                                                                      Zawiadomienie o wyborze oferty                                                                         

                                                                                                                                                                                              

             Dotyczy postępowania pn. ,, Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”.                                                                                                                             

Tryb postępowania; przetarg nieograniczony, ogłoszenie o zamówieniu w BZP Nr  194950-2015 z dnia 

 31 lipca 2015r. 

Zamawiający: Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 

Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87 

                 W wyniku przeprowadzenia czynności  związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, 

działając na podstawie art.92 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych ((tj. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający; 

 

1)  wybrał do realizacji ofertę Nr 2 tj. 

Bank Spółdzielczy w Przysusze, 26-400 Przysucha ul. Grodzka 3 –  

cena oferty brutto;  313 918,19PLN = 97,00pkt 

postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego 1dzień = 1 pkt 

-oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oferta najkorzystniejsza - posiada najniższą cenę i 

uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 98,00 punktów. 

 

2) przedstawia poniżej  nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 

ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktacje przyznaną 

ofertom; w kryterium- cena ofert i punktację: 

 

Oferta oznaczona Nr 1 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu , 26-600 Radom ul.Waryńskiego 2           

 – cena oferty brutto; 370 022,76 PLN =82,29pkt 

-   postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego 3dzień = 3 pkt 

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, uzyskała 85,29 pkt 

 

Oferta oznaczona Nr 3 

Bank Spółdzielczy w Iłży, ul.Rynek 1, 27-100 Iłża 

- cena oferty brutto; 342 062,23 PLN=89,01 pkt 

-  postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego 3dzień = 3 pkt 

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, uzyskała 92,01 pkt 

 

Oferta oznaczona Nr 4 

Bank Spółdzielczy w Radomiu, 26-600 Radom ul.Czachowskiego 21 A.  

- cena oferty brutto; 338 170,55 PLN=90,04pkt 

- postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego 3dzień = 3 pkt 

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, uzyskała 93,04 pkt 

 

Umowa może zostać podpisana zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w 

terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.                                                                 

 

Wójt Gminy Przytyk 

Dariusz Wołczyński 

 

 

 

Zamieszczono; strona internetowa; www.bip.przytyk.pl 

                           tablica ogłoszeń 

 


