OG OSZENIE
Zamówienia publicznego o warto ci szacunkowej poni ej
211 000 euro
Burmistrz Miasta Ma omice
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Ma omice
tel. (068) 376-90-27
fax. 068 376- 90-51

og asza zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.: ,,Udzielenie

kredytu d ugoterminowego dla Gminy Ma omice w wysoko ci
450 000 z otych” w trybie : przetargu nieograniczonego o warto ci
szacunkowej nie przekraczaj cej wyra onej w z otych równowarto ci 211.000
euro.
1.Adres strony internetowej, na której zamieszczona b dzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dost pna na stronie
internetowej Urz du Miasta /BIP- przetargi/ http://malomice.bip.pbox.pl lub
mo na j pobra -na wniosek Wykonawcy - w siedzibie Zamawiaj cego
/Sekretariat/, lub otrzyma przesy
pocztow na adres Wykonawcy.
2.Przedmiot zamówienia publicznego – jego zakres CPV

66130000-0

2.1 Zakres us ugi przewidzianej do wykonania w szczególno ci obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dla Gminy Ma omice kredytu
ugoterminowego w kwocie 450.000 PLN s ownie: czterysta pi dziesi t
tysi cy z otych z przeznaczeniem na pokrycie wcze niej zaci gni tych
zobowi za z tytu u kredytów i po yczek
2.2.Sp ata kredytu nast pi w 20 kwartalnych ratach ka da po 22 500 z - rata
kapita owa - plus odsetki, p atnych przez 20 kolejnych kwarta ów,
ka dorazowo do ostatniego dnia kwarta u, w nast puj cym okresie:
I rata – p atna do 31.03.2008r.
ostatnia XX rata - p atna do 31.12.2013r.
Zabezpieczeniem sp aty kredytu b dzie weksel w asny “inblanco”.
2.3. Ponadto wykonawca do oferty sporz dzi projekt umowy kredytowej,
w której zawarte zostan istotne postanowienia umowy okre lone
w pkt. 20 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Informacja dotycz ca ofert cz ciowych :
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz

ciowych.

4. Informacje dotycz ce ofert wariantowych
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych.
5. Termin realizacji zamówienia :
Uruchomienie kredytu winno nast pi jednorazowo w ci gu trzech dni od
dnia podpisania umowy.
Uchwa a Nr XXIV/71/2007 w sprawie zaci gni cia kredytu
d ugoterminowego podj ta zosta a przez Rad Miejsk w Ma omicach
w dniu 30 pa dziernika 2007r.
6. Warunki udzia u w post powaniu i sposób dokonania oceny ich spe nienia.
6.1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe niaj
warunki okre lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
w Ustawie Prawo Zamówie Publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177
wraz z pó n. zm./. Ka dy Wykonawca zostanie uznany za spe niaj cego
warunki, je eli:
• posiada uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub
czynno ci, je eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich
uprawnie ,
• posiada niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuje
potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
• znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej
wykonanie zamówienia,
• nie podlega wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia.
6.2. W celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w post powaniu
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy nast puj ce o wiadczenia oraz
dokumenty:
a)O wiadczenie Wykonawcy, e :
- posiada uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub
czynno ci, je eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich
uprawnie ,
- posiada niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuje potencja em
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej
wykonanie zamówienia,
- nie podlega wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania si /konsorcjum/ o wiadczenie
sk ada ka dy z Wykonawców oddzielnie.
W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienie do
wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci Wykonawca jest
zobowi zany z
nast puj ce dokumenty:
b)Aktualny odpis dokumentu potwierdzaj cego prawo do wyst powania w
obrocie prawnym w zale no ci od ustawy na mocy, której utworzony
zosta bank:
- prawo bankowe
- prawo bankowe, za zgod prezesa NBP w porozumieniu z ministrem

Finansów,
wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania si ka dy
konsorcjant sk ada oddzielnie.
6.3.Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie
6.2 lit.b sk ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci.
Dokumenty te powinny by wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania ofert.
6.4.Je eli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których
mowa wy ej zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie
z one przed notariuszem, w ciwym organem s dowym,
administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania.
6.5.Dokumenty nale y z
w formie orygina u lub kserokopii po wiadczonej
za zgodno z orygina em przez Wykonawc , zgodnie z zasad
reprezentacji wykonawcy wskazan w dokumencie rejestrowym
Wykonawcy albo poprzez osob umocowan w sposób w ciwy do
dokonania czynno ci po wiadczenia dokumentów za zgodno
orygina em.
6.6.Zamawiaj cy wzywa Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie
z yli o wiadcze oraz danych dokumentów potwierdzaj cych
spe nienie warunków udzia u w post powaniu, lub którzy z yli
dokumenty zawieraj ce b dy do ich uzupe nienia w wyznaczonym
terminie, chyba e mimo ich uzupe nienia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu lub koniczne by oby uniewa nienie post powania;
o wiadczenia lub dokumenty powinny potwierdza spe nienie przez
Wykonawc warunków udzia u w post powaniu oraz spe nienie przez
oferowane us ugi wymaga okre lonych przez zamawiaj cego, nie pó niej
ni w dniu wyznaczonym przez zamawiaj cego jako termin uzupe nienia
o wiadcze lub dokumentów.
6.7.Zamawiaj cy wzywa tak e, w wyznaczonym, przez siebie terminie do
z enia wyja nie dotycz cych o wiadcze i dokumentów niezb dnych
do przeprowadzenia post powania / spe nienie wymaga okre lonych
przez Zamawiaj cego/.
6.8.Ocena spe nienia warunków udzia u w post powaniu b dzie dokonana
przez Zamawiaj cego na zasadzie “spe nia/nie spe nia”. W przypadku
niespe nienia jakiegokolwiek warunku udzia u w post powaniu
Wykonawca zostanie wykluczony z post powania na podstawie art. 24
ustawy.
6.9.Ofert Wykonawcy wykluczonego uznaje si za odrzucon .
7. Informacja na temat wadium
Zamawiaj cy nie da od Wykonawcy wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
8.1.Zamawiaj cy wybiera ofert najkorzystniejsz na podstawie kryteriów
Ceny.
8.2.Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie kierowa si :
Kryterium: cena /ca kowity koszt udzielenia kredytu/ - 100%
wed ug nast puj cego wzoru: x= Cn / Cb x 100pkt x 100%
x – liczba punktów otrzymanych przez badan ofert
Cn - oferta z najni sz cen
Cb – cena badanej ofert
8.3.Po dokonaniu oceny zostan zsumowane punkty przyznane przez
wszystkich cz onków komisji przetargowej dla ka dej z ofert. Jako
najkorzystniejsza zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwy sz
ilo
punktów.
8.4.Zamawiaj cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra co nisk cen w
stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca si w formie pisemnej do
Wykonawcy o udzielenie w okre lonym terminie wyja nie dotycz cych
elementów oferty maj cych wp yw na wysoko ceny. Zamawiaj cy
odrzuca ofert Wykonawcy, który nie z
wyja nie lub je eli dokonana
ocena wyja nie wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, e oferta
zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8.5.Zamawiaj cy, oceniaj c wyja nienia, bierze pod uwag obiektywne
czynniki, w szczególno ci oszcz dno metody wykonania zamówienia,
wybrane rozwi zania techniczne, wyj tkowo sprzyjaj ce warunki
wykonania zamówienia dost pne dla wykonawcy, oryginalno projektu
wykonawcy oraz wp yw pomocy publicznej udzielonej na podstawie
odr bnych przepisów.
8.6.Je eli nie mo na wybra oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, e zosta y
z one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj cy wzywa Wykonawców,
którzy z yli te oferty, do z enia w terminie okre lonym przez
Zamawiaj cego ofert dodatkowych.
8.7. Wykonawcy, sk adaj c oferty dodatkowe, nie mog zaoferowa cen
wy szych ni zaoferowane w z onych ofertach.
8.8 .Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówie
publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w
Specyfikacji kryteria oceny ofert.

9. Miejsce i termin sk adania ofert.
9.1.Zamkni
kopert zawieraj
ofert nale y z
w Urz dzie Miejskim
w Ma omicach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, pok.10 /sekretariat/ nr 26, do
dnia 29 listopada 2007 r. do godziny 11.00 czasu miejscowego. Koperta
powinna by oznaczona :
“ UDZIELENIE KREDYTU D UGOTERMINOWEGO W WYSOKO CI
,,
450 000.00 PLN” oraz winna by opatrzona w nazw i adres Wykonawcy
oraz nr telefonu.
9.2.Otwarcie ofert nast pi w dniu 29 listopada 2007 roku w siedzibie
10
Zamawiaj cego w pokoju nr 4 / sala posiedze / o godzinie 11 - czasu

miejscowego, w Urz dzie Miejskim w Ma omicach.
10.Termin zwi zania ofert
Termin zwi zania ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert
rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert.
11. Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Zamówienie zosta o og oszone na stronie Urz du Zamówie
Publicznych w Biuletynie Zamówie Publicznych dniu 16 listopada 2007r.
Nr og oszenia 224524-2007
Ma omice, dnia 16 listopada 2007r.
......................................................................

