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  Informacja z otwarcia ofert        

        Wójt Gminy Drużbice informuje, iż w dniu 12.07.2019 r. o godz. 10:30 Komisja Przetargowa dokonała

otwarcia  ofert  w  postępowaniu  na  "Zaciągnięcie  długoterminowego  kredytu  na  spłatę  wcześniej

zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.500.000,00

zł". Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018

r.,  poz.  1986)  Wójt  Gminy  Drużbice  przekazuje  informacje.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert

Zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na   sfinansowanie  przedmiotowego

zamówienia – 259 947,53 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: 213 973,08 zł.,
    - wartość prowizji od kwoty udzielonego kredytu: 0,00 zł. (tj. 0 %),
    - wartość oprocentowania wraz z marżą od kwoty udzielonego kredytu: 213 978,08 zł. (tj. 0,55 %)
2) termin wykonania: zobowiązanie do uruchomienia kredytu w jednej transzy, nie później niż w  1
dniu od zawarcia umowy.

2. Bank Spółdzielczy  Towarzystwo 
Oszczędnościowo – Pożyczkowe PA-CO-BANK
ul. Pułaskiego 8
95-200 Pabianice
1) całkowity koszt obsługo kredytu: 188 577,82 zł.,
    - wartość prowizji od kwoty udzielonego kredytu: 0,00 zł. (tj. 0 %),
    - wartość oprocentowania wraz z marżą od kwoty udzielonego kredytu: 188 577,82 zł. (tj. 0,29 %)
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: 192 486,18 zł.,
    - wartość prowizji od kwoty udzielonego kredytu: 0,00 zł. (tj. 0 %),
    - wartość oprocentowania wraz z marżą od kwoty udzielonego kredytu: 192 486,18 zł. (tj. 0,33 %)
2) termin wykonania: zobowiązanie do uruchomienia kredytu w jednej transzy, nie później niż w  1
dniu od zawarcia umowy.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany
jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji złożyć w siedzibie
Zamawiającego  pisemne  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (zał. nr 6 do SIWZ). 
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