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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Pacan w, ul. Rynek 15,28-133 Pacan w informuję' iż w prowadzonym postęowaniu o udzielęnie

zam wrcnla publiczrrego w trybie przetarga nieograniczonego na zadanię: ,rUdzielenie i obsługa kredytu

długoterminowego ng rok 201ż w wysokości 450 000,00 PLN, na spłatę wcześniej zaciqgnięlych zobowiqzałł",

Za awiający"godoi" zart.9lust. 1ustawy zdala29sĘcmia2004r_PrawoZam więriPublicznych(Dz.U z

20I7r poz.-tsig , p źnejszymi zmianami) po przeprowadzęniu oceny ofert dokonał wyboru jako oferry

najkorzystniej szej oferty nr 1 z}oŻonej przez'.

Nadwiśta ski Bank Sp łttzielcry w Solcu Zdroju, uL 1-go Maja 6, 28-131 Solec Zlr j

Całkowity kosa kredytu: 74 039'22 zł i Termin uruchomienia tanszy kredytu od dnia zfoŻenta pisemnego

wniosku: l dzie

Przedmiotową decyzję Zamawnjący uzasadnia tym, iŻ oferta ww. Wykonawcy azyskała najwyŻszą |iczbę

punkt w w wyniku oceny ofert przezZamawiajryego, kt ą stanowi suma punkt w w Ęrteriach wskazanych w

niniejszym postepowaniu o udzięlęnie zam liteniapublicznego tj. w Ęlterium ,,Całkowity koszt kredytu'' oraz

,,Termin uruchomienia f.ar|szy kredytu od dnia złożenia pisenrnego wniosku''

1. Zamawnjący informuje, Że w przedmiotowym zadaniu oferty złożyĘ następujące finny, kt rych ocena

punktowa w-loryteriach wskazanych w postępowaniu orazłącmapllnktacja przedstawia się następująco:

1. Informacja o Wykonawcach kt rzy zostali wykluczeni
Nie wykluczono Żadnego Wykonawcy
2. Informacja o wykonawcach , kt rych oferty
przypadku o kt rych mowa w art. 89 ust.4 i 5 )

dotyczących wydajnoŚci lub funkcjonalnoŚci.
Nie odrzucono żadnej oferty
3. Informacja o Wykonawcach kt rzy złoĘlloferĘ niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni

do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu
Nie doĘczy
4. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakup w
Nie doĘczy
5. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakuprÓw

Nie doĘczy
6. Informacja o unieważnieniu postępowania
Nie doĘczy

zostały odrzucone ' 
powodach odrzucenia oferty , & W

braku rrÓwnoważności lub braku spełniania wymaga

Nr

Oferty
Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punkt w według
kryterium : rrCałkowity
koszt kredytu" - 600ń

Liczba punkt w według
kryteriumtt ,rTermin

uruchomienia transzy kredYtu
od dnia złożenia pisemnego

wniosku" - 40o/o

Łącznl
punktacja

1

Nadwiślanski Bank Społdzi elczy
w Solcu Zdroju
ul. 1-go Maja 6

28-131 SolecZdr i

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt

2
Bank Sp łdzi e|czy w Połaticu

ul. Zapniowska 3

Ż8-Ż30 Połaniec
48,19 pkt 40,00 pkt 88,19 pkt
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