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OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 
 Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  

Publicznych  na portalu UZP, w dniu 20.11.2013r. pod  Nr 475100-2013  oraz zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin na stronie www.radomin.pl BIP  przetargi  

zamówień publicznych, a także wywieszone na ogólnodostępnej  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy 

Radomin. 

Gmina Radomin - Wójt Gminy Radomin  

ogłasza,  
że w wyniku zakończonej procedury przetargowej w przetargu nieograniczonym o wartości nie 

przekraczającej  kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia z dnia  29 stycznia 2004r.-Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), na wykonanie zamówienia publicznego  p.n. .: 

„Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 1 545 716,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów 

długoterminowych” złożono  3 oferty w terminie na składanie ofert.  
  

 W niniejszym postępowaniu nie wykluczono wykonawcy ani nie odrzucono oferty. Ocenie podlegały 

3 ważne oferty. 

 Po dokonaniu oceny, zawiadamiam, że wykonawcą niniejszego zamówienia  wybrano ofertę Nr  1 

Wykonawcy - ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice 

Wybrana oferta  Nr 1 prezentuje cenę przetargową: 283 721,58 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty Nr 1: 

Oferta Nr 1 jest najkorzystniejszą  i  uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100,  w ramach  jedynego 

kryterium oceny ofert:  cena  = 100% . 

 Oferta wybrana prezentuje cenę najniższą i niższą od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie 

zamówienia.  

W niniejszym przetargu ocenie podlegały następujące ważne oferty: 

Oferta nr 1: Bank Spółdzielczy, ul. 23 Stycznia 14, 87-410 Kowalewo Pomorskie,  

       cena oferty 417 702,69 zł, uzyskując  liczbę punktów   =  67,92 

Oferta nr 3: Getin Noble Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,  

       cena oferty 326 031,97 zł, uzyskując  liczbę punktów   =  87,02 

Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 Umowa w sprawie wykonania zamówienia, z wykonawcą wyłonionym w niniejszej procedurze, 

może być podpisana nie wcześniej niż po upływie 5 dni  od dnia przesłania  niniejszego zawiadomienia 

faksem lub drogą elektroniczną do uczestników postępowania przetargowego, z tym, że zgodnie art. 27 ust.2 - 

po zwrotnym potwierdzeniu  otrzymanego zawiadomienia przez uczestników  przetargu (liczy się data  

otrzymania zawiadomienia) lub po upływie 10 dni od przesłania zawiadomienia do uczestników drogą 

pocztową, w przypadku braku potwierdzenia faksem lub drogą elektroniczną.  

 Podpisanie umowy  z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie  związania  ofertą.  

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 Wszystkim uczestnikom, dziękuję za udział w przetargu i zapraszam do udziału w 

następnych.    
 

Radomin, dnia 05.12.2013r. 

 

         Wójt Gminy Radomin 

         inż. Piotr Wolski 
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