Kętrzyn, dnia 01.07.2019 r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SOO.271.07.2019
znak: SOO.271.07.2019
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.271.07.2019 w trybie przetargu
nieograniczonego „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek”

Informacja z otwarcia ofert
W nawiązaniu do prowadzonego przez Gminę Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego: „Zaciągnięcie kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”,
znak post. SOO.271.07.2019, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej
ustawą PZP, Zamawiający niniejszym przekazuje następujące informacje:
1. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do 01.07.2019r. do godz. 11:00 złożono 4
oferty.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.07.2019r. o godz.
11:30.
3. Kwota,

którą

Zamawiający

zamierzał

przeznaczyć

na

realizację

zamówienia

wynosi

2.130.000,00 zł, tj. 494.004,68 euro.
4. Poniżej firma oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie składania ofert wraz z informacją o zadeklarowanej wysokości
oprocentowania kredytu i terminie uruchomienia kredytu. Termin wykonania zamówienia zgodnie
z wymaganiami SIWZ.

Oprocentowanie kredytu
Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Termin uruchomienia
kredytu

Średnia stawka
WIBOR 3

Marża

Łącznie

miesiące

1.

4.

SGB-Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
60-462 Poznań, ul. Szarych
Szeregów 23a

1,72 %

Konsorcjum Wykonawców:
1. Bank Polskiej Spółdzielczości
Spółka Akcyjna – lider
Konsorcjum
00-844 Warszawa, ul.
Grzybowska 81
1,72 %
Adres korespondencyjny:
19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 6

0,69 %

0,88 %

2,41 %

w dniu złożenia
przez
Zamawiającego
dyspozycji
wypłaty
- 1 dzień

2,60 %

w dniu złożenia
przez
Zamawiającego
dyspozycji
wypłaty
- 1 dzień

2,71 %

w dniu złożenia
przez
Zamawiającego
dyspozycji
wypłaty
- 1 dzień

3,01%

w dniu złożenia
przez
Zamawiającego
dyspozycji
wypłaty
- 1 dzień

2. Bank Spółdzielczy w Reszlu –
uczestnik Konsorcjum,
11-400 Reszel, ul. Kolejowa 4

3.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Warmińsko-Mazurski
10-540 Olsztyn,
ul. Dąbrowszczaków 21

1,72 %

0,99 %

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
Północno-Wschodni Regionalny
Oddział Korporacyjny
w Białymstoku
4.

Adres: ul. Puławska 15, 02-515
Warszawa

1,72 %

Adres korespondencyjny:
PKO BP SA Regionalne Centrum
Korporacyjne w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 30
10-541 Olsztyn

2

1,29 %

6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej
informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu:
a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z Wykonawcami,
którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 1 do
niniejszej informacji.
b) dowody – dokumenty lub informacje, potwierdzające, ze powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej winno być złożone
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie oświadczeń, które każdego z nich
dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii oświadczenia następuje przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców
podpisuje odrębne oświadczenie.
Oświadczenie i/lub dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie oświadczeń (innych niż oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z
ofertą) wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr referencyjnym SOO.271.07.2019.

Zamawiający dopuszcza pocztę elektroniczną, jako środek komunikacji między Zamawiającym a
Wykonawcami, z wyjątkiem składania ofert oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą.
Wyłączny i jedyny adres poczty elektronicznej

(e-mail)

Zamawiającego do komunikacji z

Wykonawcami : umketrzyn@miastoketrzyn.pl .
Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

Sporządziła: B.S.

