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ZAMAWIAJIICY:
Gmina Kolburirzowa
ul, Obroric6w F'okoju 21

36-100 Kolbus:,zowa

A Z OTWAR A OFERT

Udzielenie I'iredytu na splatg wcze5niej zaciqgn
t 554 911.00 zl

Ogloszenie w f}iuletynre Zamowreri Publicznych nr 541

Ogloszenie o :zmianie ogtoszenia nr 540084510-N-2019
Ogloszenie o :rirm6wieniu - Usluga

Termin skladania ofert: do dnia2 maja20l9 r. do godz.

Otwarcie ofefl. w dniu: 2 maia2019 r. do eodz. 10.30

h kredyt6w i poZyczek w lavocie

I 4-N-20 1 9 z dnia 2019 -04-2,5

zdnia2019-04-30

Kolbuszowa, dnia 2 maja20l9 r,

Dziala14c
nublicznr

na prldstawie art. 86 ust.

:h (t j. Dz. U. z 2078 r,
5 Ustawa z dnra

r986
stycznia.2001 ,,.,- Prawo za"t'n6lviefr

3. Termin uruchomienia kredytu: jedna llansza w terminie od 20 maja f0l9 r.
do 28 czerwca 2019r.

publrcznych (tJ. Dz. u. z 2ul6 r, poz. rvdo
informacje, o lkt6rych mowa w art. 86 ust. 3 i 4

l. Kwota. jak4 Zamawiaj4cy zamrerza prz

809 89:1i,00 zl (slownie: osiemset dzie

00/lOcr).

2. Lista z\.'chonych ofert:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Koszt kredytu
100 0h

Calkowity koszt (suma stawki WIBOR|,

3M z dnia 25.04.2019 r. tj.l,12oh
i marLy banku w 7o)

Maria w Vo

I

BANK SPOLDZ.IELCZY

W KOLBUSZO'\I/EJ

ul. KoSciuszki 211.

36 - 100 Kolbusz,cwa

803 464,65 zl 2,37 0.65



GminoKolbuszows
ul, Qbroncdw, Pokoiu zt,
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4. Warunk,i splaty zostaly okreSlone w pkt
RozdziaLl I SIWZ,

Instrukcji dla Wykona

5. Zgodntt<: z art. 24 ust. l1 Ustawa z dnia 29 2004 r. - Prawo zarnowren
publiczrrych (tj. Dz. U.22018 r. poz. 1986 z . zm.) Wykonawca w terminie 3 dni
od daty zamieszczenia na stronie i
w art. 8ti ust. 5 w/w ustawy, przekazuje Zamawi
lub bratr,:u przynalelnoSci do tej samej grupy
I okt 23 ustawv Prawo Zam6wieri Publi
Wykonawca mohe przedstawii dowody, ze wiqzania z innym Wykonawcq nier

prowad:,24 do zakl6cenia konkurencji w
zam6urienia.

Z uP.

zonych postgpowaniu o uctlielt,enie:


