
GM!I\,4 iIiCANOW
28-]33 Pacanć'.ł, tll' Rynck 15

Regon: 29'l l-l'10547
NIP:655-17-90-515

Pacanów, dnia: 26.02.20Ż0r.

Znak: FS.2'71 .I .2020

Wykonawcy

DoĘczy: Zap1tania ofertowego na ,,Utlzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego
na rok 2020 w w1sokości 2'000.000,00 PLN na sJinansowanie pr7ejściowego deficytu Gminy
Pacanów"

Gmina Pacanów w związku z wpłynięciem py'tań w postępowaniu na 
',Udzie1enie 

r

obsfuga kred1tu krótkoterminowego na rok 2020 u, wysokości 2.000.000'00 PLN na

sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy P acanów" w załączęnil zamieszcza odpowiedzi.
Jednocześnie informujemy iŻ termin składania ofert pozostaje nie zmieniony tj. do dnia
28.02.Ż020 r. do eodzinv 15:00.
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Formularz klienta

7 ProslrnY o informację, czY na wekslu i deklaracji Wekslowej zostanie złożona kontrasygnata skarbnika'

ProsjmVoinformację,cŻyzostaniezłożoneoświadczenieopoddaniu5ięegzekucji,zgodniezart'777k.p.c.nakoszt
Zamawiającego

W zwląŻku z zawartym w slWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

terminów i kwot Wypłat _ prosimy o poda nie ostatecŻnego terminu Wypłaty kredYtu'

Tylko na

deklaracji
wekslowej

2

28 '12 'Ża2a,
2 mn| Żł

Pro5imy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia e8zekucyjne' leżeli tak, to pro5imy o podanie kwotY

Żajęć egzekucyjnych (W tYs. PLN):

Pro5imy o informację, czy posiadają Państwo zalegle Żobowiązania finansowe w bankach' JeżeIi tak, to prosimy o podanie

kwoty za egłych zobowiązań w bankach (W tys' PLN):

Prosimy o informację, cŻy W ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania napraWczego w

rozLrmieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2OO9 r' o finansach publicznych'

ProslmV o informację, czy w ciągu ostatnich 36 mlesjęcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika

sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na Wniosek banków'

Pro5imV o lnformację, cŻY posiadają Państwo zaległe zobowiązania Wobec ŻUs lub Us. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty

zalegiych zoboWiązań Wobec ZUs i US (W tys' PLN):

Prosimy o informację, czy W ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi

wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (Wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)'

Prosimy o informację dotycŻącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

wartość zobowiązania ogółem Według tytułów dłużnych (w tys' PLN)|

wartość nominalna wymaga1nych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys' PLN):

wartość norninalna niewvmagalnYch zobowiązań z twułu poręczeń i gwarancji (w tys' PLN):

wańość kredytów i pożyczek zwjązanych z realizacją programóW i projektów finansowanych z udziałern środków, o których

mowa W art' 5 ust.1 pkt 2 ustawY z dnia 27 sierpnia 2oo9 r' o finansach publicznych z budżetu państwa (w tYs. PLN):

wańość kredytóW i pożyczek zwlązanych z realiŻacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o którYch

mowa W art' 5 ust'1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2oo9 r. o finansach pubIicznych z innych źródeł (w tys. PLN)|

ProslmY o inforrÓacje, czy jesteście Państwo powiązani organizacyjnie z innYmi instwucjami'

]eżel1tak, prosimy o ich wskazania'

ProsimV o informację jaki kalendarz należy przyjąć do wyliczenia ceny?

Prosimv o informację czego dotyczy planowana w 2020 roku sprzedaź majątku gminnego?

a) czy majątek został jednoznacznie wyceniony?

b) czy W przeszłości miała miejsce nieudana próba sprzedaży tego majątku?

c) czv bYłVjuż ogłaszane przetargi W sprawie sprzedaźy majątku?

Grunty rolne w miejscowości Wola Biechowska, majątek nie był jeszcze jednoznacznie wyceniony, nie był i nie jest ogłoszonV przetarg
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sprawazdąnio Rb Nds, Rb z, Rb N, Rb 27s, Rb 28s zo lv kwartoł 2019 roku

ostotnio zmiano do WPF - jeś|i w 2020 roku było dokonywano.

Zmiony do uchwoły budżetowej w styczniu i |utr'm br - jeś]i były dokonywone'

opinio Rlo a możIiwości sfindnsowonio deficytu budżetowego na 2020 rok'

opinio Rlo o WPF no lotą 2020 20j0

opinio Rlo o planowonej prognozie długu _ ostotnio wydono

opinią Rlo o projekcie uchwqły budżetowej no 2020 rok

opinio Rlo z wykonanio budżetu zo l półrocze 2019 roku

odnośnię poz. l do 8 ilformacja dostępna na stronię intem€towej BIP pod

li1l: i.-l1l.1..lc ill q'rl l! plrgrlłb!]lLl1- ii!:::-]& t! ]]śtllrrltll! )-1,w zaUadcc Prawo miejscowe BudŹet Gmrny

odnośnie poz 2 uchwała nr XVIII/106/20 apoz nr3 uchwała lV XVIW107 /20

adręsęm

faktycznymWiarvgodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność

i prawnym potwierdzam/y własnoręcznym podpisem

B !., MI

Słop
za klienta
osoba/y upoważniona/e
(imię inazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoWażnionej/ych

Administrotorem danych osobowych jest Bank Gospodorstwa Krojowego z siedzibq w Warszawie przy AL Jerozolimskich 7, 00 955.

Kontokt z lnspektorem ochrony Donych możliwy jest pod ddresem e-mąil: iod@bak.pl. Klientowi lub osobom go reprezentujqcym

przysłuquje prowo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia Wniesienio sprzeciwu Wobec przetwarzonio danych,

o także pnwo wniesienio skorgi do tJrzędu ochrony Donych osowych. szczegółowe zosody przetworzanio donych osobowych sq

dostępne na stronie www.bqk.pl lub w regulaminoch dot' produktów iusłuq oferowanych przez Bonk.
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