
Wawrzeńczyce, dnia 19.07.2013r. 

Znak: ZP.271.8.2013       

STRONA INTERNETOWA 

TABLICA OGŁOSZEŃ 

  

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 

 Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Z-cy Wójta 

Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 19.07.2013r. 

do realizacji zadania pod nazwą:  

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 850.000zł” 

- wybrano:  

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 

32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2 

 
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 

cena ofertowa (marża) = 0,6%  

prowizja od transzy kredytu = 3,0% 
 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) /Pzp/ oraz zapisami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a złożona oferta nie 

podlega odrzuceniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Według przyjętego w 

niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert/cena 100%, przy czym 1% odpowiada 1 pkt, 

oferta uzyskała 100 pkt. W zestawieniu porównawczym z pozostałymi ofertami złożonymi 

w postępowaniu uznana została za ofertę najkorzystniejszą.  
 

 

Informacje o wszystkich złożonych w postępowaniu ofertach: 

W postępowaniu przetargowym złożono (4) oferty: 
 

Oferta Nr 1: 

Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 12, Centrum 

Korporacyjne w Krakowie , 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 63 

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 94,11pkt  
 

Oferta Nr 2: 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2 

Uzasadnienie: jak wyżej 
 

Oferta Nr 3: 

Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D, 34-450 Krościenko n/D, ul. Rynek 12 

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 89,51 pkt  



 

Oferta Nr 4: 

Bank Spółdzielczy w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 53 

Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ponieważ nie 

wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

(w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp).  

Oferta odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp w związku 

z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

Termin zawarcia umowy: nie wcześniej niż 25.07.2013r. 

 


