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Informacja o wyborze oferty 
 
 
 

Informuję, Ŝe w organizowanym w dniu 23 maja 2011 roku zamówieniu publicznym  
w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 
11.621.427,00 zł, z czego: 1. w latach 2011 – 2012 do kwoty 7.345.819,00 zł (słownie złotych: 
siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście 00/100): 1) w 2011 roku 
do kwoty 5.314.968,00 zł (słownie złotych: pięć milionów trzysta czternaście tysięcy dziewięćset 
sześćdziesiąt osiem 00/100) na sfinansowanie zadań pod nazwą: a) Budowa kanalizacji deszczowej 
w Nowych Smarchowicach i Smarchowicach Wielkich – do kwoty 3.112.393,00 zł; b) Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Nowych Smarchowicach – do kwoty 2.202.575,00 zł; 2) w 2012 roku  
do kwoty 2.030.851,00 zł (słownie złotych: dwa miliony trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt 
jeden 00/100) na sfinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych 
Smarchowicach; 2. w 2011 roku do kwoty 4.275.608,00 zł (słownie złotych: cztery miliony dwieście 
siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiem 00/100) na sfinansowanie zadań pod nazwą:  
1) Przebudowa dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia  
w ciągu ul. Mickiewicza – Piłsudskiego – Dworcowa – Plac Wolności – Pocztowa – Podwale  
– B. Chrobrego – Oławska w m. Namysłów – do kwoty 1.896.808,00 zł; 2) Remont nawierzchni 
ulic: Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3 Maja 
i Obrońców Pokoju w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami – do kwoty 2.378.800,00 zł, 
wybrano ofertę Banku Polska Kasa Opieki S. A., Opolskie Centrum Korporacyjne, ul. Damrota 2, 
45-064 Opole, oferując najniŜszą cenę (marŜa), uzyskując 100 punktów w ramach zastosowanego 
kryterium cena (marŜa) 100%. 

Ponadto informuję, Ŝe w w/w postępowaniu ofertę złoŜył: 
− Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Opolu, ul. śeromskiego 1, 45-053 Opole, uzyskując 

69,90 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 100%. 
− PKO Bank Polski, Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach, Centrum Korporacyjne  

w Opolu, ul. Krakowska 35, 45-950 Opole, uzyskując 72,00 punktów w ramach zastosowanego 
kryterium cena: 100%, 

− ING Bank Śląski S.A., Centrum Bankowości, Korporacyjnej w Opolu, ul. Zwierzyniecka 2, 
45-061 Opole, uzyskując 92,31 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 100%. 
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