
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: »Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego w
wysokoSci 1 700 OOOPLN(slownie: jeden mi l ion siedemset tysi^cy zlotych) z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budzecie gniiny deficytu budzetowego i splat£ wczesnicj zaciqgnietych
/.uh(iwi;j7aii z t y t u l u kn-dyluw".

Ostr6wek, dn. 06.08.2014 r.

FN 10/2014

ZAWIADOMIENIE (OGLOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot: postepowania o udzielenie zambwienia publicznego, Nr sprawy: FN 8/2014, Nazwa zam6wienia
,,Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego w wysokosci 1 700 OOOPLN(slownie: jeden milion
siedemset tysigcy zlotych) z przeznaczeniem na flnansowanie planowanego w budzecie gminy deficytu
budzetowego i splat$ wczeSniej zaciqgni^tych zobowiazan z tytulu kredyt6w."

1. Dzialaj^c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh publicznych,
Zamawiajacy:Gmina Ostrdwek, Ostr6wek 115, 98-311 Ostr6wek informuje, ze w prowadzonym
post^powaniu wybrano do realizacji zam6wienia najkorzystniejsz^ ofert? zlozon^ przez Wykonawc?:

REJONOWY BANK SP6LDZIELCZY w Lututowie, 98-360 Lutut6w, ul. Klonowska2,
Uzasadnienie wyboru: oferta kompletna, zawieraja^ca najnizsza^ cen?. Streszczenie i por6wnanie zlozonych ofert:

Oferta nr 1

GET1N NOBLE BANK S.A.

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

- otrzymala w kryterium cena 71,43 pkt., lacznie 71,43 pkt

Oferta nr 2

BANK SP6LDZIELCZY w Poddebicach,

99-200 Poddebice, ul. Lodzka 33

- otrzymafa w kryterium cena 97,30 pkt., Iqcznie 97,30 pkt

Oferta nr 3

REJONOWY BANK SP6LDZIELCZY w Lututowie,

98-360 Lutut6w, ul. Klonowska 2

- otrzymala w kryterium cena 100,00 pkt., lacznie 100,00 pkt

2. Dziataja^c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych,
Zamawiaja.cy informuje, ze w prowadzonym postepowaniu nie zostaly odrzucone zadne oferty.

3. Dziatajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambwieii publicznych,
Zamawiaja.cy informuje, ±e w prowadzonym postepowaniu nie zostali wykluczeni zadni wykonawcy.

4. Dziataja,c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych,
Zamawiaja,cy informuje, ze umowa w sprawie zamdwienia publicznego moze bye" zawarta po dniu 18 sierpnia
2014 r.
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