
                                                                                                                  Drużbice, dnia 19.10.2017 r.

WÓJT GMINY GRUŻBICE

Znak sprawy: FZR.271.5.2017

                     Informacja z otwarcia ofert        

        Wójt Gminy Drużbice informuje, iż w dniu 19.10.2017 r. o godz. 10:30 Komisja Przetargowa

dokonała  otwarcia  ofert  w  postępowaniu  na  "Zaciągnięcie  długoterminowego  kredytu

w wysokości  1  250  000,00  zł". Zgodnie  z  art.  86  ust.  5  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2017 r.,  poz.  1579)  Wójt  Gminy Drużbice  przekazuje

informacje.

    Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  Zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć

na  sfinansowanie przedmiotowego zamówienia – 366 786,03 zł.

      W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty przez następujących Wykonawców:

1. Bank Spółdzielczy w Zgierzu 
ul. Długa 62 a    95-100 Zgierz
1) całkowity koszt obsługo kredytu: 179 026,74 zł.,
    - wartość prowizji od kwoty udzielonego kredytu: 0,00 zł. (tj. 0 %),
    - wartość oprocentowania wraz z marżą od kwoty udzielonego kredytu: 179 026,74 zł. (tj. 2,53 %)
2)  termin  wykonania:  zobowiązanie  do  uruchomienia  kredytu  w jednej  transzy,  nie  później  niż
w  1 dniu od zawarcia umowy.

2. Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 
ul. Jana Pawła II 38     96-230 Biała Rawska
Oddział w Rawie Mazowieckiej
ul. Konstytucji 3 Maja 9 a      96-200 Rawa Mazowiecka   
1) całkowity koszt obsługo kredytu: 163 479,84 zł.,
    - wartość prowizji od kwoty udzielonego kredytu: 0,00 zł. (tj. 0 %),
    - wartość oprocentowania wraz z marżą od kwoty udzielonego kredytu: 163 479,84 zł. (tj. 2,31 %)
2)  termin  wykonania:  zobowiązanie  do  uruchomienia  kredytu  w jednej  transzy,  nie  później  niż
w  1 dniu od zawarcia umowy.

3. Bank Spółdzielczy w Bełchatowie
ul. Piłsudskiego 14      97-400 Bełchatów
1) całkowity koszt obsługo kredytu:  143 646,03 zł.,
    - wartość prowizji od kwoty udzielonego kredytu: 0,00 zł. (tj. 0 %),
    - wartość oprocentowania wraz z marżą od kwoty udzielonego kredytu: 143 646,03 zł. (tj. 2,03 %)
2)  termin  wykonania:  zobowiązanie  do  uruchomienia  kredytu  w jednej  transzy,  nie  później  niż
w 1 dniu od zawarcia umowy.
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