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Informacja o wyborze oferty  
 

 

 

Informuję, że w organizowanym w dniu 6 czerwca 2016 roku zamówieniu publicznym  

w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 

27.841.460,00 zł z czego: 1) w 2016 roku do kwoty 15.766.476,00 zł z przeznaczeniem na: a) 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 12.241.620,67 zł, b) spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań do kwoty 3.524.855,33  zł; 2) w 2017 roku do kwoty 12.074.984,00 zł z 

przeznaczeniem na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7 254 548,00 zł, b) 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 4 820 436,00 zł, wybrano ofertę Konsorcjum 

firm: 1) Banku Spółdzielczego w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów,   

2) Banku Spółdzielczego w Oleśnicy, ul. Wrocławska 36, 56-400 Oleśnica, oferując 

najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia, uzyskując 100,00 punktów, w tym: 

cena 95,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 95% i termin uruchomienia kredytu 

5,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin uruchomienia kredytu – 5%. 

Ponadto informuję, że w w/w postępowaniu ofertę złożyli: 

 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., , III Oddział  we Wrocławiu, ul. Henryka Sienkiewicza 77, 

50-348 Wrocław, uzyskując 88,01 punktów, w tym: cena 83,01 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium cena – 95% i termin uruchomienia kredytu 5,00 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium termin uruchomienia kredytu – 5%, 

 Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Opolu, ul. Żeromskiego 1, 45-053 Opole, uzyskując 

59,11 punktów, w tym: cena 54,11 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 95%  

i termin uruchomienia kredytu 5,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin 

uruchomienia kredytu  – 5%, 

 PKO Bank Polski S.A. Południowo-Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu, 

Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu, ul. Horoszkiewcza 6, 45-301 Opole, uzyskując 

41,38 punktów, w tym: cena 36,38 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 95%  

i termin uruchomienia kredytu 5,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin 

uruchomienia kredytu – 5%. 
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