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Znr k sprarrr: FS.171.1.2020

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

Gmina Pacanólv, ul. Rynek 15' 28-133 Pacanów, informuje' że w postępowaniu o Zamó\\ ienie
publiczlle prorr,adzonego rł try'bie przetargLl n ieogran iczo nego na ,,Utlzielenie i obsługa kredytu
długoterminolvego na rok 2020 ł'wysokości 2.ł00.000'00 PLN lv tym na splatę wcześniej zaciągniętych
zoborviązań w'rv.r_sokości l.0l0.000'00 zl, orlz na pokrycie planowanego deficytu Gminy Pacanórl na
rok 2020 krvota 1.390.000,00 zl z przeznlczeniem na Rozbudolvę i modernizację oczvszczalni ścieków
w m. Słupia''. ntlner postępolania: FS.27i'2'20]0. zgodnie z zapisalli aft. 92 usta$'}' z dnia 29 stycznia
200.l r' Prarro zamóllień publicznych- (tek'\t jednolilf '' D:' L. : 20l9 r'' po:. l8ł3 : późn. :m'l po
prze pror.vadze n iu ocen1' of'eft' Zanlarr'iając1 dokorlał rłyboru jako olert'"_ na.jkorzy'stn iejszej olertę nr 2

zlożoną przez:
Oferta nr 2 _ Nadwiślański 

":'T*:llł1T:iil:i*L?:":"iT ;!];:,1'Yj'i,'' 
28-l31 Solec Zdró,'

Termin uruchornienia transz kredylLr: do 2 dni roboczych.

Przedlniotor.lą decyzje Zamalliającl uzasadnia Ęrn. iż of'er1a l''rr,. W1konalr,c1 ttz1'skala najrr,yższq
liczbę punktiilr w rvyniktt oceny oleń przez Zamarr iającego. którą stanorvi liczba punktón w

kry1eriach rvskazanynr '"r' niniejszyrn postepowaniu o udzieIenie zamórlienia publicznego tj' rr. kryterium
..Culkov i!,- kos:l utl:ielenia kret\.lu", ,.Termin uruchonticttiu lrtms: h'etlvtu .

Zanarvia.jąc1- inforlluje. Źe \\' przedmioto\ym postęporranitl ofery' złoż1ł1' następtiące firm1''. których
ocena punkto''la u kry'terium rskazan1''ch $ postępo\\,aniu przedsrlrr ir się llrstępLl.jąco:

\umer
ofcrł" \'l!v) i łdres {vknn)lwf\

Clalkorritr koszt
udzi€lcllia kred}tU

lpktl

Termin
uruchomienia
tr!n!Ż krcdytu

lpktl

Surna pLt.

Bank Cospodarstł'a Kraj olvego Region
Słviętokrzy'ski, ul. Zagórska 20, 25-359 Kielce' 38,3{ 10,00 78,{0

'),. Nadłt'iślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, ul'
l-g0 Maja 6,28-l3l so|ec Zdrój 60,00 10,00 100.00
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Informacja
Nie doq. czy
lnformacja
N ie dotyczl
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N ie dotyczl-
I nfo rmacj ł
Nie dotl czy

o wykonawcach wykluczonych:

o wykonawc:tch których ofeĘ-- zostaĘ odrzucone:

o dopuszczeniu do dynamicznego systemu znkupólv:

o nieustanowieniu dynamicznego svstemu zakupó\ł:

o uniew:rżnieniu postępowania: '-]
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