GMINA PONIEC
64-125 PONIEC
ul, Rynek 24

2P1271.14.2014

Poniec, dnia 17.07.2014

r.

Bank Gospodarstwa Krajowego

oddział w Poznaniu
ul. Składowa 5
61_888 Poznań
ZAW|ADoMlĘNlE
O

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamóWienia:
-Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego''Budowa hali Widowiskowo-spóńowej w Poniecu.
nr sptaw. ZPI 271 .14.2014r.

1. Działając na podstawie art' 92 ust' 1 pkt. 1 Prawa zamóWień publicznych
zamawjąący informuje' że W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizicji

zamóWienia najkorzystniejszą ofertę złożonąprzez ofeienta:

Bank Gospodarstwa Krajowego oddział W Poznaniu ul. składowa 5 61-888 Poznań
9:E
9!"ńy 264 162,27 zł. ( oprocentowanie - suma stawki bazowej WlBoR na dzień
30.06;^014 r' W-Wysokości 2,61% powiększona o stałą marże Banku W Wysokościo'73
punktóW procentowych )

Uzasadnjenie Wyboru: ofeńa zawierała najniższą cenę.
Wybrany. wykonawca obo]&iązany jest skontaktować się
podpisania umowy w terminie do dnia 30.07.2O14t.
Podstawą prawną dokonanego Wyboru jest ań. 91 ust' 1
1.

z zamawiającym w

sprawie

Pzp oraz Kodeks cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożononastępujące ofeńy:

Bank Gospodarstwa Krajowego oddział W Poznaniu ul. Składowa 5 61-888 Poznań
_ suma stawki bazowej WlBoR na dzień
9_"t1 9!"ńy 264162,27 zł' (oprocentowanie
30.06'.2014 r. W Wysokości 2,61% powiększona o stałą marże Banku w wysokości 0'73
punktóW procentowych )

Bank spółdzielczy W Poniecu ul. Kościuszki12 64-125 Poniec cena ofeńy 316'460,202ł.
( oprocentowanie _ suma stawki bazowej WBoR na dzień
30.06.20.l4 r' W Wysokości
2,61% powiększona o stałą marże Banku W Wysokości1,39 punktów procentowych)

2. Działąąc na

podstawie art. 92 ust. '1 pkt. 2 Prawa zamóWień publicznych
zamawiąący informuje' że W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne

ofeńy.

Działając na podstawie ań' 92 ust. 1pkt.3 Prawa zamóWień publicznych
zamawiający informuje' że W prowadzonym postępowaniu nie zostali Wykluczeni żadni
wykonawcy.

3.

4. Działąąc na

podstawie ań' 92 ust' 1 pkt. 4) Prawa zamóWień publicznych
zamawiający informuje. że podpisanie umowy z Wyłonionym wykonawcą moŹliwe
będzje po dopełnleniu wszelkich formalności po up'ływie 'lo oni'od dnia przesłania
niniejszego zawiadomienia o Wyborze najkorzystniejszej ofeńy.
Srodki ochrony prawnej
o^d.ninie.iszej decyzji.Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środkiochrony prawnej

(odwołanie, skarga do sądu) Wobec czynności:
1) Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzie]enie zamóWienia,
2) odrzucenia ofeńy Wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie pŻysługuje'
Wykonawca może W terminie pzewidzianym do Wniesienia odwołan;a poinformować
zamawiającego o:

1) niezgodnej

2)

z

przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego

W

niniejszym postępowaniu, lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje W niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania; 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
faksem lub drogą. elektroniczną' lub 10 dni od dnia [rzes'-łania niniejszego
zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
lnformacje dotyczące środkóW ochrony prawnej znajdują się specyfikacji istotnych
warunkóW zamóWienia oraz W Dziale Vl Prawa zamówień puolicznych'
ki ocnróny
''Śroó
prawnej''' art' od 179 do 198g (t' j. Dz' U' z2o1o f. Nr 113, poz. 759źp'zm)

