
 

 

36-072 Świlcza 168, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie 

NIP 517-00-45-613  

REGON 690582140 

tel. 017- 86-70-100 

fax. 017-86-70-157 

ZP 3410/35/09 Świlcza, dn. 18.11.2009 r. 
              
 

Zawiadomienie o wyborze oferty 
 

 
Zamawiający: Gmina Świlcza, województwo podkarpackie 
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony  
Przedmiot zamówienia:  usługi 
Udzielenie kredytów na zadania pn:  
1) „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej 
na terenie Gminy Świlcza” – roboty w 2009 roku, kwota 709 300,77 zł,  
2) „Kształtowanie centrum wsi Mrowla” – roboty w 2009 roku, kwota 300 000,00 zł. 
Łączna kwota kredytów: 1 009 300,77 zł. 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 listopada 2009 roku w siedzibie 
Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: 
www.swilcza.i-gmina.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 
385954-2009. 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu  16  listopada 2009 roku o godzinie 10:15. 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Gmina 
Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.   

 
1) 
dla części nr 1  
wybrano ofertę złożoną przez: 
Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim, 
Oddział w Świlczy, 36-072 Świlcza 466 
z ceną całkowitą na dzień złożenia oferty: 103 041,69 zł (słownie: sto trzy tysiące 
czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),  
w tym: oprocentowanie: WIBOR 3 m-cy + marża 2,5%, prowizja od udzielonego 
kredytu 1,5%.  
 
dla części nr 2  
wybrano ofertę złożoną przez : 
Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim, 
Oddział w Świlczy, 36-072 Świlcza 466 
z ceną całkowitą na dzień złożenia oferty:  44 259,75 zł  (słownie: czterdzieści cztery  
tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), 
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w tym: oprocentowanie: WIBOR 3 m-cy + marża 2,5%, prowizja od udzielonego 
kredytu 1,5%.  

Uzasadnienie 
 

Oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim, Oddział w Świlczy, 
jest jedyną ofertą złożoną do tego przetargu. Oferta ta została złożona w terminie. 
Wybrany wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta najkorzystniejsza nie podlega 
odrzuceniu. Cena z oferty nie przewyższa kwoty, którą zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Tak dla całości zamówienia jak  
i z uwzględnieniem podziału dla części. 
 
Zbiorcze zestawienie ofert: 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena w PLN na dzień złożenia oferty 

  
część nr 1 część nr 2 

1 
Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim, 
Oddział w Świlczy, 36-072 Świlcza 466 

103 041,69 zł 44 259,75 

 
Jedynym kryterium wyboru ofert była cena 100%.  
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Numer 
oferty 

Liczba pkt w kryterium cena 100% 
dla części nr 1  

Liczba pkt w kryterium cena 100%  
dla części nr 2 

1 100,00 100,00 

 
 

2)  Liczba ofert odrzuconych: 0. 
 
3)  Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 0. 
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