Bobowa, 2011.12.02
RIiGK 271.13.2011
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIiGK 271.13.2011 .
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
Bobowa”
Pytania.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na stronach internetowych następujących
dokumentów i informacji:
1) Informacja nt. rozbieżności stawki WIBOR 3 M stanowiącej podstawę oprocentowania kredytu.
- Czy ma to być ”stawka WIBOR 3M stanowiąca podstawę oprocentowania wysokości 3,82 %
( na dzień 01.10.2010 r.)” określona w załączniku Nr 1, ust 1 do SIWZ ?,
- Czy ma to być „stawka WIBOR 3M stanowiąca podstawę oprocentowania wysokości 4,94 %
(na dzień 23.11.2011 r.)” określona w pkt. 13.2. SIWZ ?,
- Czy ma to być dzień 23.11.2011 r. określony w pkt 3, ppkt. 6 SIWZ ? - „sumę stawki WIBOR3M
w wysokości 4,94 % z dnia 08.11.2011 r. i stałej marży banku. Wyliczoną stopę
oprocentowania należy przyjąć jako stałą w całym okresie kredytowania. Przyjęcie stawki
WIBOR3M z dnia 23.11.2011 r. ma na celu wyłącznie wybór najkorzystniejszej oferty”.
2) W związku z brakiem dokładnej daty uruchomienia kredytu prosimy o wskazanie dnia, od którego
należy liczyć odsetki od kredytu. Czy zamawiający potwierdza datę 31.12.2011 r. jako termin
uruchomienia kredytu dla potrzeb prawidłowego wyliczenia cenny oferty, czy ma to być dzień
20.12.2010 r. jak w załączniku Nr 1, ust 1 do SIWZ ?- ”uruchomienie kredytu jednorazowo
w dniu 20-12-2010 r.”
3) Czy spłata pierwszej raty odsetkowej nastąpi w miesiącu uruchomienia kredytu na jego koniec czy
też płatna będzie po otrzymaniu noty odsetkowej do 10-go dnia następnego kwartału (SIWZ pkt.3.,
ppkt8)?czy następnego miesiąca, tj. 10.01.2012 r.
4) Czy Zamawiający wyraża zgodę na to by płatność ostatniej raty odsetkowej nastąpiła w terminie
płatności ostatniej raty kapitałowej, tj. 31 grudnia 2015 r.
Ad.1, Ad 2 jak w załączniku nr 1 .
Ad 3 Spłata pierwszej raty odsetek nastąpi po otrzymaniu noty odsetkowej w terminie do 10 dnia
miesiąca następnego kwartału tj. najpóźniej w dniu 10.01.2012 r.
Ad. 4 Nie zgadzamy się na to aby płatność ostatniej raty odsetek nastąpiła w terminie ostatniej raty
kapitałowej tj. 31 grudnia 2015 r. gdyż jest to sprzeczne z zapisami § 4 ust 1 pkt. c i d projektu
umowy załączonej do specyfikacji oraz zapisami specyfikacji.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Kierownik Zamawiającego

Zał.nr.1

Zał. nr 1

FORMULARZ

OFERTOWY WYKONAWCY
(miejscowość i data)

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Siedziba:…………………………………..
Strona internetowa ....................................
Nr telefonu ...............................................
Numer faxu ...............................................
Numer REGON ........................................
Numer NIP ...............................................
Numer konta bankowego .............................................
DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJCEGO
Gmina Bobowa ul. Rynek 21 38-350 Bobowa
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
POSTANOWIEŃ SIWZ

I

OŚWIADCZENIA

DOTYCZĄCE

Nawiązując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego:
1. Składamy niniejszą ofertę na „Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bobowa” w kwocie
2.400.000,00 zł. na okres do 31.12.2015r. Rzeczywista wartość kredytu zależna będzie
od potrzeb zamawiającego i może ulec zmniejszeniu bez ponoszenia dodatkowych
obciążeń z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami SIWZ za cenę oferty: ……….. zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………..)
Stanowiącą całkowity koszt kredytu i obejmującą:
W tym WIBOR 3M……………………+ marża stała ………………………
Oprocentowanie w wysokości: ………….% w ostatecznej kwocie: ………. Zł. (słownie:
……………………………………………………………………………..) Do obliczenia
ceny ofertowej należy przyjąć następujące założenia:
- uruchomienie kredytu jednorazowo w dniu 31-12-2011 r.
- stawka WIBOR 3M stanowiąca podstawę oprocentowania wysokości 4,94% (na
dzień 23.11.2011 r.)
2. Wszelkie koszty związane z obsługą kredytu zostały wkalkulowane w odsetki
Wykonawcy.
3. Zobowiązujemy się do uruchomienia transzy kredytu w terminie od dnia podpisania
umowy do dnia 31.12.2011r.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń, a przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się

do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w SIWZ oraz złożyliśmy
wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
7. W celu wyliczenia ceny oferty odsetki od kredytu należy naliczyć od dnia 31.12.2011 roku
do dnia 31.12.2015
Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do
zawarcia umowy na warunkach wymienionych w ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
8. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*
alternatywnie
Następujące części usługi zamierzamy zlecić podwykonawcom:*
podwykonawca

określenie części zamówienia: ............................................

podwykonawca

określenie części zamówienia:

OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za potwierdzenie otrzymanych
dokumentów (w przypadku otrzymania korespondencji faxem)
tel. komórkowy, fax. . ..............................................
tel. komórkowy, fax. . ..............................................
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie
przedmiotu…………………………..
umowy

ZAŁĄCZNIKI
Na potwierdzenie spełniania wymagań do oferty załączam:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy zgodnie z artykułem 22 ust 1
Oświadczenie wykonawcy zgodnie z artykułem 24 ust 1 i 2
Wykaz wykonanych usług
Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego uprawniające do wykonywania
czynności bankowych lub innego organu
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Parafowany wzór umowy
Imię i nazwisko (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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