
Klwów, dnia 04.12.2018 r. 

PJ.I.271.10.2018 

ZAWIADOMIENIE  
o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260 z późn. zm.), 

zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 

2 000 000 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz  sfinansowanie 

zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów” 

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: 

Bank Spółdzielczy w Przysusze 

Ul. Grodzka 3 

26-400 Przysucha 

Cena oferty wynosi 215 491,39 zł 

Słownie złotych: dwieście piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złoty trzydzieści 

dziewięć groszy. 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o liczbie uzyskanych punktów przez 

poszczególne oferty: 

Nr oferty Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko Siedziba albo miejsce zamieszkania 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium 
Miejsce w rankingu 

ofert 
cena 

Czas oczekiwania na wpływ 

Środków 

1 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w 

Radomiu 

Ul. L. Waryńskiego2,  

26-600 Radom 
77,16 10 III 

2 
Bank Spółdzielczy  

w Przysusze 

Ul. Grodzka 3 

26-400 Przysucha 
90 10 I 

3 
Bank Spółdzielczy  

w Radomiu  

Ul. Czachowskiego 21A 

26-600 Radom 
87,06 10 II 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Wykonawca Bank Spółdzielczy w Przysusze, który złożył ofertę nr 2, nie podlega 

wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu i wykonawca ten złożył ofertę, która 

została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. 

Zamawiający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po 

którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od 

przesłania niniejszego zawiadomienia 

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami 

komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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 zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p. 

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 

ust. 5 p.z.p. 

Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie 

kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie  

z art. 182 ust. 1 pkt 2 p.z.p. 

 


