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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia:

udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie
inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawi art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 z późniejszymi
zmianami)

                                                        
I. Zamawiający:

Wójt Gminy Solec nad Wisłą
Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1
27-320 Solec nad Wisłą
tel. (048)  37 61 266
fax  (048) 37 61 266
email: finanse@solec.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 Prawa Zamówień Publicznych z 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

III. Przedmiot zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia
- kredyt w wysokości – do 500.000 zł
- zawarcie umowy na okres wrzesień 2006 – grudzień 2010 roku,
- spłaty odsetek – kwartalnie (tak jak spłaty kapitału),
- spłaty kredytu – wg propozycji kredytobiorcy (załącznik nr 3),
- spłaty kapitału w latach 2007 – 2010 wg propozycji zamawiającego:
rok 2007 –  125.000 zł
rok 2008 -   125.000 zł
rok 2009 -   125.000 zł
rok 2010 -   125.000 zł
- zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco
- oprocentowanie kredytu będzie oparte o WIBOR 3 M.

IV. Termin uruchomienia kredytu  - kredyt uruchomiony będzie w jednej
transzy do dnia 20 września 2006 roku na rachunek bieżący zamawiającego
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w Banku Spółdzielczym w Solcu nad Wisłą, nr 67 9135 0008 0000 1179 2000
0030

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i
wariantowych.

VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających      

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. W przypadku
nieprzewidzianej konieczności udzielenia takiego zamówienia Zamawiający
udzieli zamówienia uzupełniającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz.
177 z późniejszymi zmianami).

VII. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi spełniać warunki  art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 prawa
zamówień publicznych, czyli:
2. Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą o zakresie objętym
przedmiotem zamówienia potwierdzoną uwierzytelnioną kserokopią
zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej lub wypisu z rejestru
sądowego KRS.

VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach

1. Ofertę wg formularza dołączonego do SIWZ (załącznik nr 1).
2. Oświadczenie z art. 22 ust.1  i art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych
    (załącznik nr 2).
4. Projekt umowy kredytowej.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez zamawiającego.

IX.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane
będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą
teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za zgłoszone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem termin została niezwłocznie
potwierdzona pisemnie.

X.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są:
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Ryszard Brzóska – Skarbnik Gminy Solec nad Wisłą, tel. (048) 37 61 409.

XI.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert tj. od  11.09.2006r.

XII.  Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na
zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi
Oferent, niezależnie od wyniku postępowania.

4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

6. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane
przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis
(podpisy ) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy; pozostałe
strony muszą być parafowane.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez
osoby podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

8. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i
adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: - „Przetarg na
wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt  długoterminowy na
finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą”. Kopertę wewnętrzną
należy ponadto opisać danymi Wykonawcy.

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89
ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XIII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy
Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą w terminie do dnia 11
września 2006 roku, do godziny 12,00.
2. Oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich
otwierania.
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3. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą w dniu
11.09.2006 r. o godz. 12,30.

XIV.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Elementy ceny:
1) Oprocentowanie kredytu – zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego
okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o WIBOR 3-M na dzień
30.08.2006r.
2) Koszt uruchomienia kredytu to wysokość prowizji i pozostałe koszty
administracyjne związane  z uruchomieniem kredytu. Do oceny ofert koszty
liczone będą w przeliczeniu na kwoty w złotych od wielkości kredytu.
2. Zaoferowany najniższy koszt uruchomienia kredytu wraz z oprocentowaniem
kredytu   zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, co stanowić będzie
podstawę do zawarcia umowy.

Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć uruchomienie kredytu jednorazowo
w pełnej wysokości w dniu 20 września 2006 roku.

XV.  Kryteria oraz sposób oceny ofert

1. Oprocentowanie kredytu wraz z kosztami uruchomienia – 100 %.

2 Kryterium obliczane będzie wg.:

Oferta
najkorzystn

iejsza

Oferta
badana

X 100

 
Oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.

W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która według
formuły ocen uzyska najwyższą ilość punktów, liczoną z dokładnością do 3
miejsc po przecinku.

XVI. Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

2. O wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi
niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
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zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta została
wybrana oraz jej cenę i umieści informację na tablicy ogłoszeń i w BIP Urzędu.

3. Zamawiający z wybranym wykonawcą zawrze umowę w sprawie zamówienia
publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą.

XVII.  Inne

1.Wykonawcom przysługuje ochrona prawna przewidziana w Dziale VI – Prawa
Zamówień Publicznych.
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późniejszymi
zmianami).
 
W załączeniu:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie z art. 22 ust 1 i art. 24 ust.1
3. Terminy płatności kredytu wg propozycji kredytobiorcy

                                                                       Załącznik Nr 1

 ..............................................                              .............................................
Nazwa i adres Wykonawcy                                       data sporządzenia

         WÓJT G M I N Y
          Solec nad Wisłą

O  F  E  R  T  A

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego  z  .2006r,  na udzielenie i
obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji,
oferujemy udzielić kredyt na następujących warunkach:

 1. Kwota kredytu zł ........................zł
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słownie:..................................................................................................................
......zł,

 2. Wysokość oprocentowania
 3. Wysokość  kosztów  uruchomienia kredytu ( prowizji i innych opłat
administracyjnych):
 4. Formę zabezpieczenia spłaty kredytu stanowić będzie:

 5. Oświadczam, że uważam/my się za związanych ofertą w okresie 30 dni od
terminu składania ofert. Oferta pozostaje ważna do dnia
..............................................................

 6.Zobowiązuję/my  się w przypadku przyznania nam zamówienia do
podpisania umowy na warunkach określonych w przedłożonym projekcie
umowy, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W załączeniu przedkładam:
 ......................................................
 ......................................................
 ......................................................
 ......................................................
 ......................................................

Oferta zawiera .....ponumerowanych stron

                                 ................................................................
                                 pieczęć i podpis osoby upoważnionej

                                            
                                                                                          Załącznik Nr 2   

     Pieczęć nagłówkowa wykonawcy     
                            
DOTYCZY: Przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu
długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą

Oświadczenie

o spełnieniu warunków art. 22 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
– Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
na udzielenie i obsługę kredytu dla Gminy Solec nad Wisłą

Ja (imię i nazwisko) .................................................
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Reprezentujący (nazwa Banku) ................................................................,

Jako upoważniony i w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam,
że:

Spełniam warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie
podlegam wykluczeniu z przyczyn opisanych w art. 24 w.w. ustawy.

 ..................                          ................................................................

   data                                                 podpis osoby upoważnionej

 Załącznik Nr 3

Terminy płatności kredytu wg propozycji kredytobiorcy

Lp Terminy
płatności

Wysokość raty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31.03.2007

30.06.2007

30.09.2007

31.12.2007

31.03.2008

30.06.2008

30.09.2008

31.12.2008

31.03.2009

30.06.2009

31.250

31.250

31.250

31.250

31.250

31.250

31.250

31.250

31.250

31.250
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11

12

13

14

15

16

30.09.2009

31.12.2009

31.03.2010

30.06.2010

30.09.2010

31.12.2010

31.250

31.250

31.250

31.250

31.250

31.250

 - 500.000
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