
Ogłoszenie nr 510141600-N-2020 z dnia 31-07-2020 r. 

Gmina Słońsk: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 532683-N-2020 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Słońsk, Krajowy numer identyfikacyjny 21096671100000, ul. Sikorskiego  15, 66-436  Słońsk, woj. 

lubuskie, państwo Polska, tel. (095) 7572274, e-mail pakosmaria@poczta.fm, budownictwo@slonsk.pl, faks (095) 
7572268. 
Adres strony internetowej (url): www.slonsk.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.3.2020 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Słońsk kredytu długoterminowego w kwocie 2.457.516,00zł 
(słownie złotych: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset szesnaście) z przeznaczeniem na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2020 rok w kwocie 2.457.516,00 zł. 1.2 Udzielenie 
kredytu w PLN. 1.3 Okres kredytowania – 248 miesięcy (termin wymagany). 1.4 Oferent zapewni możliwość 
wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 1.5 W przypadku wcześniejszej 
spłaty części lub całości kapitału, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia. 1.6 Spłata odsetek w 
okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału. Pierwsza spłata odsetek – 30.06.2020r. 1.7 Forma 
zabezpieczenia kredytu – weksel in blanco. 2. Oprocentowanie kredytu 2.1 Oprocentowanie kredytu naliczane 
będzie kwartalnie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M, skorygowanej przez 
wskaźnik przyjęty przez oferenta i powiększonej o marżę banku. 2.2 Jako stawka bazowa do określenia 
oferowanej stopy oprocentowania kredytu przyjmowana będzie wielkość WIBOR dla złotowych pożyczek 
międzybankowych trzymiesięcznych 3M ustalona na podstawie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego 
kwartału poprzedzającego okres naliczania odsetek, tj. 1,17%. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu 
następować będzie raz w kwartale na początku każdego kwartału. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego 
kwartału. 3. Spłata kredytu będzie się odbywać w okresach kwartalnych, według harmonogramu spłaty, 

stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: nie 
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5 
 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 884858.23 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 



Liczba otrzymanych ofert:  2 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 

Nazwa wykonawcy: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 

Email wykonawcy: bank@gbsbank.pl 

Adres pocztowy: ul. Strzelecka 2 

Kod pocztowy: 74-320 

Miejscowość: Barlinek 

Kraj/woj.: zachodniopomorskie 

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 884858.23 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 884858.23 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 911335.46 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom nie 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami. 
  

 


