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Informacja o wyborze oferty 
 
 
 
 

Informuję, Ŝe w organizowanym w dniu 4 czerwca 2013 roku zamówieniu publicznym  
w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 
9.786.199 zł, z czego: 1) w 2013 roku do kwoty 3.051.082 zł na sfinansowanie zadań pod nazwą:  
a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie - do kwoty 531.082 zł, b) Przebudowa budynku 
administracyjno-biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek 
mieszkalny - do kwoty 420.000 zł, c) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Namysłów - Kamienna, 
przejścia pod torami kolejowymi, sieci energetycznej oświetleniowej i przebudowa kabla 
teletechnicznego - do kwoty 600.000 zł, d) sfinansowanie wkładów pienięŜnych przekazywanych  
dla spółki z o. o. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" w Namysłowie - do kwoty 
1.500.000 zł; 2) w 2014 roku do kwoty 6.240.000 na sfinansowanie zadań pod nazwą: a) Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie - do kwoty 5.540.000 zł, b) Przebudowa budynku 
administracyjno-biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek 
mieszkalny - do kwoty 700.000 zł; 3) w 2015 roku do kwoty 495.117 zł na sfinansowanie budowy 
kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie, wybrano ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział  
w Opolu, ul. śeromskiego 1, 45-053 Opole, oferując najkorzystniejszą ofertę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, uzyskując 100,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena 
(marŜa): 100%. 

Ponadto informuję, Ŝe w w/w postępowaniu ofertę złoŜyli: 
− Nordea Bank Polska S.A., ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, uzyskując 58,75 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium cena (marŜa): 100%, 
− Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów, uzyskując  

47,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena (marŜa): 100%, 
− konsorcjum firm: 1) Bank Spółdzielczy w Wołczynie, ul. Opolska 5, 46-250 Wołczyn,  

2) SGB - Bank S.A., ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, uzyskując 96,91 punktów  
w ramach zastosowanego kryterium cena (marŜa): 100%, 

− Bank Ochrony Środowiska S.A., Centrum Korporacyjne we Wrocławiu, ul. Krakowska 53,  
45-018 Opole, uzyskując 87,85 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena  
(marŜa): 100%. 
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