
                                                                                                      Opoczno, dnia 11.12.2017r. 

Nr spr. ZZP.271.30.109.2017 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

                   Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 

05.12.2017r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n. „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 8.250.000,00 zł  

przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczki oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Opoczno w 

2017 roku” 

  

             Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej  oraz  wskazuje 

punktację przyznaną w kryterium oceny ofert. Do upływu terminu składania ofert w siedzibie 

Zamawiającego złożonych zostało 7 ofert (informacja z otwarcia zamieszczona na stronie 

internetowej zamawiającego www.bip.opoczno.pl)              

          Mając na względzie postanowienia zawarte w SIWZ oraz art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający informuje, że najpierw dokonał oceny ofert, a następnie 

zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

          W wyniku powyższych czynności  dokonano wyboru oferty Wykonawcy – Bank 

Spółdzielczy w Białej Rawskiej, 96-23- Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 38  (oferta nr 4). 

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, nie podlega 

wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta uzyskała największą ilość punktów w ramach 

zastosowanego  kryterium oceny ofert tj. cena 100 pkt;  Cena oferty najkorzystniejszej – 

884.954,72 zł brutto. Termin wykonania zamówienia do 31.12.2025r. 
 

Pozostałe oferty podlegające ocenie: 

 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

   

Kryterium :  

cena (brutto) 

 

      Ranking      

          ofert 

1 

 

Bank Spółdzielczy w Opocznie ,  

26-300 Opoczno, Pl. Kościuszki 3 

w konsorcjum  z : 

Bank Spółdzielczy w Kleszczowie,  

97- 410 Kleszczów, ul. Główna 114 

 

     98,54 pkt 

  ( 898.097,61 zł ) 

 

 

 

          II 

2 

Bank Spółdzielczy w Zgierzu 

95-100 Zgierz,  

ul. Długa 62a 

     94,39 pkt  

   (  937.525,94 zł ) 

 

         IV 

 

 

3 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 

Polski Spółka Akcyjna, Regionalne 

Centrum Korporacyjne w Piotrkowie 

Trybunalskim, 97-Bełchatów,  

ul. Wojska Polskiego 65 

     73,95 pkt 

( 1.196.764,68 zł ) 

 

 

         VI 

http://www.bip.opoczno.pl/


5 

Bank Spółdzielczy w Końskich,  

26-200 Końskie, 

ul. Zamkowa 7 

     95,73 pkt 

 ( 924.383,05 zł ) 

 

           III 

6 

Bank Spółdzielczy Ziemi 

Piotrkowskiej, 97-300 Piotrków 

Trybunalski,  

ul. Wojska Polskiego 141 a 

    63,88 pkt 

( 1.385.266,05 zł ) 

 

 

         VII 

7 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w 

Łodzi,  

90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

    80,90 pkt 

 ( 1.093.948,65 zł ) 

 

          V 

             
 

Umowa na realizację w/w zadania zostanie podpisana zgodnie z art. 94  ustawy Pzp, w terminie 

nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu wniesienie 

odwołania do Prezesa Izby w niniejszym postępowaniu. 

 

                                                                                                                               Burmistrz  

                                                                                                                                                           

     Rafał   Kądziela    

 

 
 


