
UWAGA!!! 

Wawrzeńczyce, dnia 11.07.2013r.  

Znak: ZP.271.8.2013 

 
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Udzielenie i obsługa 

kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 850.000,00 zł”. 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 11.07.2013r. wpłynęło „zapytanie” do SIWZ 

ZP.271.8.2013 o treści (cyt.): 

„ 
1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie/przesłanie następujących dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia analizy finansowej: 

 Sprawozdań Rb-Z, Rb 28S( zbiorczo), Rb-N wg stanu na dzień 31.03.2013 

 Bilans skonsolidowany wg stanu na 31.12.2012 

 Uchwała budżetowa wraz z aktualną wieloletnią prognozą finansową 

 Regon Gminy 

2. Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 

 Pytania  Odpowiedź 

klienta 

1. Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej oraz 
oświadczeniu o poddaniu się egzekucji? 

 

2. Czy wystąpi karencja w spłacie odsetek?  

3. Czy posiadają Państwo zaległości z tytułu podatków( US) i składek (ZUS)?  

4. Czy po ewentualnym wygraniu przetargu przedłożą Państwo poniższe 
dokumenty do Banku ( przed podpisaniem umowy): 
 

a. sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S ( zbiorczo) wg stanu na 
dzień  31.12.2012, 31.03.2013 

b. opinie RIO dot. wykonania budżetu w  2012 
c. opinia RIO w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej na 

2013r.  
d. informacja o aktualnym zadłużeniu z tytułu zawartych umów 

kredytowych na dzień 31.03.2013  
e. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP  
f. zaświadczenia o wyborze aktualnych władz Gminy 

 

 

5. Czy posiadają Państwo powiazania z innymi podmiotami (posiadane akcje i 
udziały)?Jeśli tak prosimy o podanie procentowo udziałów. 

 

6. Czy udzielali Państwo poręczeń lub gwarancji? Jeśli tak prosimy o dane.  

7. Czy w Formularzu Ofertowym mamy wpisać tylko wielkość marży?  

 

W odpowiedzi Zamawiający informuje: 

Ad. 1 

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej www.igwa.pl zeskanowane 

następujące dokumenty: 

 Sprawozdania Rb-Z, Rb 28S( zbiorczo), Rb-N wg stanu na dzień 31.03.2013 

 Bilans skonsolidowany wg stanu na 31.12.2012 

http://www.igwa.pl/


 Uchwałę budżetową wraz z aktualną wieloletnią prognozą finansową 

 Regon Gminy 

 

Ad. 2. 

2.1. Tak 

2.2. Nie 

2.3. Nie 

2.4. Tak 

2.5. Nie 

2.6. TAK – poręczenie OSP WFOŚ 

2.7. Zgodnie pkt II Załącznika nr 2 do SIWZ ZP.271.8.2013 w „Formularzu Ofertowym” 

należy wskazać: 

 cenę ofertową (marżę) = ……….% słownie:…..….…. 

prowizję od transzy kredytu = …….% słownie: ………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


