
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Udzielenie i obstuga kredytu dtugoterminowego w
wysokosci 2 000 000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w budzecie gminy deficytu
budzetowego i sphity wczeSniej zaciqgniftych zobowiqzari z tytutu krcdyfnv.

Ostr6wek, dn. 11.07.2013 r.

FN 8/2013

ZAWIADOMJENIE (OGLOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: post^powania o udzielenie zam6wienia publicznego, Nr sprawy: FN 5/2013, Nazwa zamowienia
..Udzielenie i obsluga kredytu dfugoterminowego w wysokosci 2 000 000 PLN z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budzecie gminy deficytu budzetowego i splat? wczeSniej zaciajgni^tych
zobowia^ari z tytulu kredytbw."

1. Dziataj^c na podstawie an. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wicri publicznych,
Zamawiaja_cy: Gmina Ostrowek, Ostrdwek 115, 98-3 1 1 Ostrowek informuje, ze w prowadzonym post^powaniu
wybrano do realizacji zambwienia najkorzystniejsza, ofert? zlozona. przez Wykonawc?:

BANK SPOLDZIELCZY w Podde_bicach, 99-200 Podde_bice, ul. Lddzka 33, Uzasadnienie wyboru: oferta
kompletna, zawieraja,ca najnizsza. cen?.

Streszczenie i por6wnanie zlozonych ofert:

Oferta nr 1

GETIN NOBLE BANK S.A., CENTRALA,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39

- otrzymala kryterium cena 87,62 pkt., lacznie 87,62 pkt.

Oferta nr 2

BANK SPOLDZIELCZY w Podd?bicach,

99-200 Poddebice, ul. L6dzka 33

- otrzymata w kryterium cena 100,00 pkt., fa.cznie 100,00 pkl.

Oferta nr 3

REJONOWY BANK SPOLDZIELCZY w Lututowie,

98-360 Lututow, ul. Klonowska 2 SGB - Bank Spolka Akcyjna,

60-462 Poznaii, ul. Szarych Szereg6w 23a

- otrzymala w kryterium cena 92,40 pkt., lacznie 92,40 pkt.

2. Dziatajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zambwieri publicznych,
Zamawiajacy informuje, ze w prowadzonym post^powaniu nie zostahy odrzucone zadne oferty.

3. Dzialaja,c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych,
Zamawiajacy informuje, ze w prowadzonym post^powaniu nie zostali wykluczeni zadni wykonawcy.

4. Dzialaja^c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych,
Zamawiajacy informuje, ze umowa w sprawie zambwienia publicznego moze bye" zawarta po dniu 26 lipca 2013 r.
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