Dąbrowa Chełmińska, 24-08-2017 r.
znak sprawy: 271.4.2017

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający:
Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21; 86 – 070 Dąbrowa Chełmińska
tel. (052) 3816-005; fax: (052) 3816-290
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku
w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa ulicy Rydygiera i części
ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, oraz Modernizacja drogi
gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
3. Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
4. Wybrana oferta:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
ul. Kołłątaja 8
85-080 Bydgoszcz
Cena wybranej oferty: 55 845,51 zł brutto
Kryterium W – Wypłata transzy kredytu w 1 dzień od dnia złożenia wniosku.
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu
zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz
wypłata transzy kredytu.
5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.
Oferta nr 1:
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
ul. Kołłątaja 8
85-080 Bydgoszcz
Cena oferty – 55 845,51 zł. brutto
Wypłata transzy kredytu – w jeden dzień od złożenia wniosku.
Punktacja oferty:
Cena – 60,00
Wypłata transzy – 40,00
Razem punktacja – 100,00
Oferta nr 2:
Bank Spółdzielczy w Toruniu
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
Cena oferty – 58 269,18 zł. brutto
Wypłata transzy – w jeden dzień od złożenia wniosku.
Punktacja oferty:
Cena – 57,50
Wypłata transzy – 40,00
Razem punktacja – 97,50

6. Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
WÓJT GMINY
RADOSŁAW CIECHACKI

