
 

 
 

 

 

                                   Mirosławiec, dnia 16.05.2017 r. 

     GIŚ.271.02.2017.AS.                                                       

Informacja z otwarcia ofert 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 5.180.600 zł z 

przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy i Miasta 

Mirosławiec”. 

Zamawiający: Gmina i Miasto Mirosławiec na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), 

zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 16.05.2017r. o godz. 10:15 w 

Urzędzie Miejskim w Mirosławcu. 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

868 451 zł brutto. 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także 

informacje dotyczące ceny i czasu oczekiwania na wpływ środków na konto 

Zamawiających zawartych w ofertach: 

  

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej 

informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia. 

                                                                                                          Z poważaniem 

                                                                                                 /-/Burmistrz Mirosławca 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena brutto zł 

dla jednego 

roku 

Czas oczekiwania na 

wpływ środków na 

konto Zamawiającego 

1. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka 

Akcyjna, Oddział w Szczecinie, Aleja 

Bohaterów Warszawy 40, 70 – 342 

Szczecin 

133 918,51 zł 

przy czym 

marża: 0,925% 

w następnym dniu 

roboczym 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego w 

Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 – 

955 Warszawa 

142 466,50 zł 

przy czym 

marża: 1,09% 

w następnym dniu 

roboczym 

3. Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. 

Grzybowska 53/57, 00 – 950 Warszawa 

Makroregionalne Centrum Korporacyjne 

w Szczecinie, ul. Bogurodzicy 5, 70 – 

400 Szczecin 

134 177,54 zł 

przy czym 

marża: 0,93% 

w następnym dniu 

roboczym 


