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Susz, dnia 28.08.2019 r.     

RLZP.I.271.13.21.2019 

 

Wszyscy Wykonawcy, 
biorący udział w postępowaniu 

 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: 
RLZP.I.271.13.2019, nazwa zadania: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu 
bankowego w wysokości 5.431.809,33 zł dla Gminy Susz” 
  
 Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w dniu 

27.08.2019r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w 

wysokości 5.431.809,33 zł dla Gminy Susz”. 

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. W postępowaniu złożono 3 oferty w terminie 

przewidzianym na składanie ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono 

żadnej oferty. 

 

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej:  

 

Oferta nr 1 złożona przez:  

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Al. Jerozolimskie 7 

00-955 Warszawa 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Cena brutto oferowana przez wykonawcę nie przekracza kwoty jaką Zamawiający 

przeznaczył na realizację zamówienia.  

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu  

z postępowania, oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz spełnia wymogi formalne. Oferta 

uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. ogółem 100 pkt, zgodnie z ustaloną wagą kryteriów, 

w tym: 

- w kryterium „cena” – 60 pkt 

- w kryterium „termin uruchomienia transz kredytu przez Bank” – 40 pkt 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie 

podpisania umowy w terminie do dnia 11.10.2019 r.  

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 

Oferta Nr 1  

Nazwa wykonawcy: Bank Gospodarstwa Krajowego  

Adres Wykonawcy: 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7 

Cena oferty: 917.795,54 zł 

Termin uruchomienia transz kredytu przez Bank – 1 dzień 
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Liczba punktów ogółem: 100,00 w tym: 

- w kryterium „cena”: 60,00 

 - w kryterium „termin uruchomienia transz kredytu przez Bank” – 40,00 

 

Oferta Nr 2  

Nazwa wykonawcy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w 

Warszawie, Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy, Regionalne 

Centrum Korporacyjne w Gdańsku 

Adres Wykonawcy: 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15 

Cena oferty: 1.036.821,62 zł 

Termin uruchomienia transz kredytu przez Bank – 1 dzień 

Liczba punktów ogółem: 93,11 w tym: 

- w kryterium „cena”: 53,11 

 - w kryterium „termin uruchomienia transz kredytu przez Bank” – 40,00 

 

Oferta Nr 3  

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: 

- Lider: Bank Spółdzielczy w Iławie 

- Partner: Bank Spółdzielczy w Szczytnie 

Adres Wykonawcy:  

- Lider: 14-200 Iława ul. Jana III Sobieskiego 49 

- Partner: 12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 20 

Cena oferty: 964.628,91 zł 

Termin uruchomienia transz kredytu przez Bank – 3 dni 

Liczba punktów ogółem: 97,09 w tym: 

- w kryterium „cena”: 57,09 

 - w kryterium „termin uruchomienia transz kredytu przez Bank” – 40,00 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden 

wykonawca.  

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono z udziału  

w postępowaniu żadnej oferty. 

  

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po 

dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Środki ochrony prawnej 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne  

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminach określonych w art. 182 ustawy. 

4. Terminy oraz procedurę wnoszenia odwołań określają zapisy art. 180 i 182 ustawy 

pzp. 

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (tekst jedn.: Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). 
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