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Kobrlnica, dnia 25.0-1.2019 r
Zarnts,iaiqcy:
Gmina Kobylnica
ul. Gt6wna 20
76-251 Kobylnica
NIP: 839 17 19 99?
tel.: 59 842 90 70 do 71

frx: 59 842 90 72
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl

ZAVTADOMTENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNTEJSZEJ OFERTY
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, kt6rego warto66 szacunkowa przekra.cz7.

kwoty okre6lone w pzepisach *ydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam6wieri
publicznych, realizowanym w trybie przetatgu nieograniczonego bez moiliwo6ci skladania ofert
czq5cio*ych na udzielenie i obsiugq zlotowego kredytu dlugoterminowego w wysoko6ci
10.000.000 zi opublikowanego w Dzienniku Urzqdowl'm Unii Europejskiei v 2019/S 042-095461
w dniu 28.02.2019 roku.

Gmina Kobylnica, jako Zamawiajqcv w przedmiotowl'm postgpowaniu o udziclenie zam6wienia
publicznego, dzralajqc ra podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustaw!' z dnia 29 sn'cznia 200.1 r. Prau'o zam6sieri
publicznych, zwanej dalej ltZP, zawiadamta,2e rr,' niniejszt m przetargu rv kt6r1m krrterium ocenv ofcrt
stanowi:

1) cena z wag4 punktow'4 60 pkt,

2) termin w'lplatv poszczegrilnvch transz krcdvtu z wag4punktow4.10 pkt,

w1'brano ofertE Nr 2, zlo2on4 przez konsorcjum hrm konsotcium: lider - SGB-Bank S.A. (ul. Szarych
Szereg6w 23 A, 60-462Poznair), uczestnik - Bank Sp6ldzielczy w Siawnie (ul. Kopemika 5,76-100
Slawno) z cenl w kwocie I 798 862,,3? zi i terminem e)?laty poszczeg6lnych transry
kredynr: l dzieri liczlc od dnia przekazania faksem lub e-mailem dyspozycii wypfaty, kt6ra ;est
ofert4 na jkorzystnic jsz4 spo6r6d ofcrt niepodlegaj4cr-ch odrzuceniu, a tvm samvm uzlskala 100,00 pkt
w toku ocent ofert.

Ponadto Zamawiaj4cv zawiadamia. i2 w pzcdmiotow'm przetzrgo s,plr-nqly dwie ofertv:

nazwa i adtes Wvkonawcy

lidet konsotcium:
SGB-Bank S.A.
ul, Szarych Szeregriw 23A
6O-462 Pozraali
uczestnik konsorcjum:
Bank Sp6ldzielczy w Slav,,nie
ul. Kopernika 5
76-100 9a*'no

JednoczeSnie Zamawiaj4cy informuje' D zgodnie z afi..g4 ust. r pkt l pzp umowa w sprawie niniejszegozam5wienia publicznego mo2e bvi .r"*"rt. * rerm.inie nie k 6,111r., ni2 10 dni oi a_" poJi".ri"niniej szego zawiadomienia.
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cena oferty
*zl/pkt

termin wlplaty
poszcze96lnych transzy
kredrtu licz4c od dnia
przekazania faksem

lub e-mailem dyspozycii
*]'ptaty / pLt

l4czrra
punktacia
w bilansie
kryteri6w

1

BaoI Polskiej Sp6ldzielczoici S.r\
w !flarszawie
ul. Gra.bowska 81

00-8,{4 \{'arszawa
Oddzial w Gdyni

oferta odrzucona na podstau,ie art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp

2
1798 862,37 zl /

60,00 pkt 1 dzien / 40,00 pkt 100,00 pkt
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Zgodnie z art. 92 ust. 2 PZP zawia.domienie o wyborze ofe y zamieszczono na tablicy ogloszeri Urzgdu

Gminy Kobl'lnica otaz na suonie inremerowej http://bip.kobylnica.tensoft.pl,/
i htps:f/platformazakupowa.pl/pn/kobylnica w dniu j"go przekazania Wykonawcom,

rj. v dnirr+Y.:04.2019 r.

Zam*tiajqcy zwraca sig z proSbq o niezwioczne potwierdzenie w dniu dzisieiszym za
po6rednictwem platformy https:/ /platformazakupowa.pl/pn/kobylnica faktu otrzymania
ninieiszego zawiadomienia.

W przrpadku nie ul"wilzania sig przez Wykonawcg z powyiszego obowilzku,
Zarnastiaiqcy domniema, i2 ninieisze pismo r*yslane przez Zartawitii{cego na adres e-mail
wskazany przez Wykonawce zostalo mu dorgczone w spos6b umoZliwiajqcy zapoznanie siq
z iego fte6cie.

1. ttlP U() Kobylnica
2. hnps://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica
3. tablica ogloszerl Urzgdu (iminy Kt)bylnica
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Zamicszczon. na tabli.," ogk,.r",id$: 0.1.2019 r.

Zdjgto z tablicy ogl)szcri:


