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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  
z dnia 18.10.2019 r. godz. 11

15  

 

art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843) 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PN.: 
 

„Udzielenie kredytu długoterminowego w 2019 roku w kwocie 2 000 000 PLN  

(słownie: dwa miliony PLN) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta  

i Gminy Staszów w kwocie 2 000 000 PLN” 

 
1) Zamawiający na sfinansowanie ww. zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę ogółem brutto: 

413 612,07 zł  (słownie złotych: czterysta trzynaście tysięcy sześćset dwanaście 07/100), 

2) Informacje podane po otwarciu ofert: firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty  

w terminie oraz ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte  

w ofertach na: 
 

Lp Nazwy (firmy), albo imiona  

i nazwiska 

Adresy wykonawców Cena oferty brutto 

[PLN] 

(kryterium) 

Czas 

uruchomienia 

kredytu od dnia 

przekazania 

dyspozycji 

(kryterium) 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Warunki 

płatności 

1.  Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

Region Świętokrzyski 

Al. Jerozolimskie 7 

00-955 WARSZAWA 

ul. Zagórska 20 

25-359 KIELCE 

418 128,21 

 (w tym:  

koszt prowizji: 16 000,00   
koszt opr: 402 128,21 

marża banku: + 0,99pp) 

do 1 dnia 
zgodnie 

z SIWZ 

zgodnie 

z SIWZ 

2.  Bank Spółdzielczy w Kielcach 

Oddział w Opatowie 

ul. Szeroka 13 

27-500 OPATÓW 

378 386,32 
 (w tym:  

koszt prowizji: 0,00   

koszt opr: 378 386,32 
marża banku: + 0,83pp) 

do 1 dnia 
zgodnie 

z SIWZ 

zgodnie 

z SIWZ 

 
Staszów, dnia 18.10.2019 r.   

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW 

 

 

 

 

Uwaga: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp (tj.: informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. 

Oświadczenie złożone wraz z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 

 

http://www.staszow.pl/

