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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Słońsk
Adres pocztowy: Sikorskiego 15
Miejscowość: Słońsk
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-436
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: BEATA SROKA
E-mail: zcawojta@slonsk.pl
Tel.: +49 957572271
Faks: +49 957572268
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slonsk.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Udzielenie kredytu długoterminowego
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1.1 udzielenie Gminie Słońsk kredytu długoterminowego w kwocie 1.888.801,00zł z przezn. na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
1.2 Kredyt w PLN.
1.3 Okres kredytowania – 246 m-cy.
1.4 Możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części bez dod. opłat i prowizji.
1.5 W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, odsetki będą naliczone od faktycznego
zadłużenia.
1.6 Spłata odsetek w okr. kwartalnych, na koniec kwartału. Pierwsza spłata odsetek – 30.09.2020r.
1.7 Zabezpieczenie – weksel in blanco.
2.1 Oprocentowanie naliczane kwartalnie w stosunku rocznym w/g 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 przyjmowana będzie wielkość WIBOR
dla złotowych pożyczek międzybankowych trzymiesięcznych 3M ustalona na podst. stawki WIBOR 3M z
ostatniego dnia robocz. kwartału poprzedz. okres naliczania odsetek tj. 1,17%.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n003dp3o
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-076721
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 116-281832
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/06/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 3
Zamiast:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Powinno być:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Identyfikator postępowania - 718a0bdf-94f6-48fe-b1cb-df9a84f92d2a.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce
Zamiast:
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Oferty w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami otwarte zostaną w miejscu - Urząd Gminy w
Słońsku - ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk, sekretariat
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa Urzędu Gminy w Słońsku
Powinno być:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami otwarte zostaną w miejscu - Urząd Gminy w Słońsku - ul. Sikorskiego
15, 66-436 Słońsk, sekretariat
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Identyfikator postępowania - 718a0bdf-94f6-48fe-b1cb-df9a84f92d2a.
Numer sekcji: VI.3
Część nr: I
Zamiast:
I. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.
Powinno być:
I.Oferta wraz z załącznikami składana jest przez portal https://miniportal.uzp.gov.pl/
Identyfikator postępowania - 718a0bdf-94f6-48fe-b1cb-df9a84f92d2a.
Numer sekcji: VI.3
Część nr: III
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III
Zamiast:
W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego w BIP informacji z otwarcia ofert, Wykonawca
przesyła Zamawiającemu bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające,że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - na adres email:zcawojta@slonsk.pl
Powinno być:
W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego w BIP informacji z otwarcia ofert, Wykonawca
przesyła Zamawiającemu bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające,że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W/w oświadczenie
składane jest przez portal https://miniportal.uzp.gov.pl/.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

