
Pacanów. dnia: ] 5.07.2020r.
Znak: FS.Ż11 '2.2020

Informacja z otwarcia ofert

,,Udzielenie i obsługa kredytu dlugoterminowego na rok 2020 w wysokości 2.400.000,00 PLN rv
tym nł spłatę wcześniej zaciągnięĘch zobowiązań w wysokości 1.010.000'00 zł' oraz na pokrycie
planowanego deficytu Gminy Pacanów na rok 2020 kwota l.390.000'00 zl z przeznaczeniem na

Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w m. Slupia..''

Zamawiający dziatając na podstawie art.86 trst 5 ustarvy z dnia 29 sĘcznia 200,łr Prawo
Zamówień Publicznych (tekstj edno lity: Dz.U'z 2019 r., poz' l8.13 zpożn. zm.) przedstawia infonnacje
z otwarcia ofert:
W terminie wyznaczonym do składania ofert tj' do dnia l5.07.2020r' do godziny l l:00 lvprylnęIy
następujące ofeńy:

Lp.

Całkowity
koszt

udzielenia
kredvtu (zł)

Termin
wykonan ia
zamówien ia

Okres
gwarancji

\Varunki
płatności

Termin
uruchom ienia

tlłnsz
kredYtu

l

Bank Gospodarstwa
Krajowego
Region Swiętokrz}'ski
u). Zagórska 20'
25-359 Kielce

399 114.54 zt
Zgodnie z
zapisami
SIWZ

ZEodnie z
Żapisami
SIWZ

Zgodnic z
zapisami

SIWZ

Do I dni
robocz.ych

2

Nadwiślański Bank
Spóldzielczy w Solcu
Zdroju.
ul. I -g0 Maja 6,
28-13l Solec Zdrói

255 014,l3 zl
Zgodnie z
zapisami
SIWT

Zgodnic Ż

zapisami
SIWZ

Zgodnie z
zapisami

SIWZ

Do 2 dni
roboczvch

Kwota jaką Zamawia.jący zamierza przeznaczs,ć na sfinansowanie zamówienia: 250 000,00 zł.
Zgoclrrie z ar1. 24 tLst l 1 Ustawy z dnia?9 stycznia 2004 r. Prawo zamówieri publicznych, (tekst

jednolity: Dz. U. z 2019 r., pou. l 843 Z późn. Zm w tenninie 3 dni od driia zamieszczenia na stronie
internetowej powyższej informacji' Wy'konawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe.j w fotmie
pisemnej (lvg' lvzoru stanowiącego zalącznik do SIWZ). Wraz ze złożeniem ośr.viadczenia Wykonawca
może przedsta\.vić dowody, że powiąZania Z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenie
konkrrrencji w postępowaniu o udzielenie zamórvienia.
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