Zamawiający:
Gmina Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice

Domanice 17.07.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 553 858,00 zł z
przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,,.

nr. GPK.0272.6.2018

Zamawiający: Gmina Domanice , działając na podstawie art. 92 ust.1 z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej
ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2, którą
złożył Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Oddział w Policznie
,, cena 618 933,43 PLN brutto, termin wykonania zamówienia 1 dzień roboczy od
terminu podpisania umowy
W postępowaniu zostały złożone 2 oferty tj.
1) Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11.07.2018 r. o godzinie 11;30
2) Do wyznaczonego terminu składania ofert, złożyli oferty n/w wykonawcy:
Nazwa i adres
wykonawcy

Cena

Termin wykonania
zamówienia

Kredyt
MBS w Zbuczynie
Zbuczyn ul.
Terespolska 9

553 858,00
65 075,43
618 933,43 zł

Bank Spółdzielczy w
Zwoleniu O/Policzna

Kredyt
553 858,00
47 288,16
601 146,16

1 dzień roboczy od terminu
podpisania umowy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza (oferta nr. 1 ) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
( zwanej SIWZ), którymi były cena i termin płatności , okres rękojmi. Oferta Nr 1
otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną ze wzorem określonym w SIWZ .

Ponadto zamawiający przedstawia nazwy ( firmy ) , siedziby i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację:

Nazwa wykonawcy

adres

Punkty w
kryterium
cena brutto

Punkty w
kryterium
termin
wykonania
zamówienia

Punkty
ogółem

MBS w
Zbuczynie
O/Wiśniew

Zbuczyn ul.
Terespolska 9

43,60

40

83,60

Bank
Spółdzielczy w
Zwoleniu
O/Policzna

Ul. Lipowa 1A
26-720.
POLICZNA

60

40

100

Lp

1

2

Wyznaczono termin podpisania umowy na dzień 24.07.2018r. godzina 10;00.
Miejsce do podpisania umowy do uzgodnienia telefonicznie.

Wójt Gminy Domanice
/-/ Jerzy Zabłocki

