BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Urząd Miejski w Krośniewicach
99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5

tel. (24) 252-30-24, fax (24) 254-77-82
Krośniewice, 08.11.2021 r.

IŚZ.271.12.16.2021

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 210 404,98 zł
dla Gminy Krośniewice”. Numer postępowania: IŚZ.271.12.2021

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2320), Zamawiający – Gmina Krośniewice, informuje, że w
ww. postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 210 404,98 zł dla Gminy
Krośniewice, o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:
Bank Spółdzielczy w Iłży,
ul. Rynek 1, 27-100 Iłża
Uzasadnienie: Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu i brak podstaw
do wykluczenia. Treść oferty odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, jest
zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, oferta jest ważna i spełnia wszystkie warunki i wymagania
Zamawiającego określone w SWZ. Według przyjętych kryteriów oceny ofert przedmiotowa oferta uzyskała
najwyższą ilość punktów.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ww. Prawa zamówień publicznych.
Ponadto Zamawiający podaje nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Numer
oferty

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby
Cena oferty
lub miejsca prowadzonej działalności
(brutto w PLN)
gospodarczej albo miejsca zamieszkania
– 60%
wykonawców

Termin
uruchomienia
transzy kredytu
– 40%

Łączna
punktacja

2

Bank Spółdzielczy w Zgierzu,
ul. Długa 62a, 95-100 Zgierz

192,00

160,00

352,00

3

Bank Spółdzielczy w Iłży,
ul. Rynek 1, 27-100 Iłża

240,00

160,00

400,00
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