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Kańczuga, dnia 19.10.2018 r. 

FZ.271.27.2018.WS 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje się, że w dniu 19.10.2018 roku o godzinie 
1105 po otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego dla zadania pn.: Udzielenie długoterminowego kredytu 
bankowego w wysokości 748 000,00 zł podano do wiadomości obecnych 
wykonawców (osób) następujące informacje dotyczące otwartych ofert: 
 
Oferta nr 1 – złożona przez: 
GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 
Warszawa, sektro.publiczny@getinbank.pl 
dane o warunkach oferty: 
cena oferty: 102 446,48 

- stała marża banku – 1,89 % 
- prowizja bankowa – 0,00 % 

termin wykonania: do 31 grudnia 2025 
okres gwarancji i rękojmi: zgodnie z SIWZ  
warunki płatności: zgodnie z SIWZ 
 
Oferta nr 2 – złożona przez: 
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław, centrala-
bs.jaroslaw@bankbps.pl 
dane o warunkach oferty: 
cena oferty: 76 326,98 

- stała marża banku – 0,99 % 
- prowizja bankowa – 0,00 % 

termin wykonania: do 31 grudnia 2025 
okres gwarancji i rękojmi: zgodnie z SIWZ  
warunki płatności: zgodnie z SIWZ 
 
Oferta nr 3 – złożona przez: 
Bank Spółdzielczy w Dynowie, ul. Mickiewicza 3, 36-065 Dynów, 
dynow.kanczuga@bankbps.pl 
dane o warunkach oferty: 
cena oferty: 76 617,20 

- stała marża banku – 1,00 % 
- prowizja bankowa – 0,00 % 

termin wykonania: do 31 grudnia 2025 
okres gwarancji i rękojmi: zgodnie z SIWZ  
 
Oferta nr 4 – złożona przez: 
Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 23, 36-060 Głogów 
Małopolski, glogowmalopolski.markowa@bankbps.pl 
dane o warunkach oferty: 
cena oferty: 76 617,20 

- stała marża banku – 1,00 % 
- prowizja bankowa – 0,00 % 

termin wykonania: do 31 grudnia 2025 
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okres gwarancji i rękojmi: zgodnie z SIWZ  

 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
wynosi 97 888,77 zł. Przedstawione po otwarciu ofert informacje zostały 
odnotowane w protokole postępowania. 
 
 
Pouczenie: 
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp - Wykonawca, w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa powyżej, 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. – [przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik 4, 
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce danego postepowania] 
 
 
 
 
 …………………………..  
    (kierownik zamawiającego) 


