Łobez, dnia 15 maja 2006 r.
AB.KS. 343-1/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zarząd Powiatu Łobeskiego, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177
z późniejszymi zmianami )
ogłasza przetarg nieograniczony na

udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu
w kwocie 500 000 z ł
Zamawiający: Zarząd Powiatu Łobeskiego, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez
tel. (091)39 76 099, fax. ( 091) 39 75 603, e-mail: lobez@hot.pl
Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do
60 000 EUR zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ).
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację
istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Starostwie Powiatowym w Łobzie przy
ul. Konopnickiej 41, pokój nr 32 w godzinach od 7³º do 15³º lub pocztą. Specyfikacja istotnych
warunków zamówienia jest bezpłatna.
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na usługę bankową
związaną z udzieleniem i obsługą kredytu długoterminowego w kwocie 500 000 zł na
opracowanie dokumentacji, remonty chodników i dróg powiatowych na terenie Powiatu
Łobeskiego.
Kwota kredytu: 500 000 zł
Okres kredytowania: 12 lat, z możliwością wcześniejszej spłaty zadłużenia bez ponoszenia
dodatkowych opłat przez Zamawiającego.
Zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel in blanco z deklaracją wekslową
Harmonogram spłat kredytu:
2014 r. – 125 000 zł
2015 r. – 125 000 zł
2016 r. – 125 000 zł
2017 r. – 125 000 zł
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych
polskich
Sposób wykorzystania i spłaty kredytu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania tylko części udzielonego kredytu, którego
termin uruchomienia będzie każdorazowo uzgodniony. Nie dopuszcza się pobierania innych
opłat poza opisanym niżej oprocentowaniem.
Oprocentowanie kredytu
Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu
odsetkowego w oparciu o wskaźnik średniej stawki WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia
miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej powiększony o marżę
Wykonawcy, która nie będzie podwyższona w okresie kredytowania ( obowiązywania
umowy )
Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania
umowy.
Spłata odsetek: w terminach miesięcznych

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2006 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- spełniają przesłanki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- nie są wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej;
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych przez
Wykonawców oświadczeń i dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie: cena – 100 %
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Łobzie,
ul. Konopnickiej 41, sekretariat. Termin składania ofert upływa 02 czerwca 2006 r. o godz. 12,00.
Termin otwarcia ofert nastąpi 02 czerwca 2006 r. o godz. 12,30.
Termin związania ofertą: Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni.

