
Czernice Borowe, dnia 04 grudnia 2007 r.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Czernice Borowe z siedzibą w Czernicach Borowych przy ul. Dolnej 2 , 06-415 
Czernice Borowe tel (0-23) 6746066 ogłasza przetarg nieograniczony  na 
udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 500 000 zł na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu .
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia grudzień  2007  roku.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na stronie internetowej 
www.czerniceborowe.pl
3. O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej 
przedmiotem zamówienia,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, 
załącznikami oraz zaświadczeniami,

6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie 
formularza ofertowego wraz z dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz 
zaświadczeniami wymaganymi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami 
wykonawczymi do ustawy.

5. Przedmiotem zamówienia jest  udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 500 000 zł 
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Okres spłaty kredytu – 5 lat począwszy od 2008 roku w ratach po 100 000 zł rocznie 
z możliwością aneksowania umowy.
Nazwa/kod ustalone ze Wspólnego Słownika Zamówień :
Usługi udzielania kredytu/ 66130000-0³

6.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8.Termin wykonania zamówienia – grudzień 2007 r.
9. Nie wymagane jest wadium.

10.Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem 
„Oferta na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 500 000 zł na sfinansowanie 
planowanego deficytu  budżetu.
                  nie otwierać przed 12 grudnia 2007 r godz. 12,00”
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w terminie do dnia 12 grudnia 2007 r. do   godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego w 
pokoju 12 (sekretariat).
11.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2007 r. o godz. 12.30 w siedzibie 
      zamawiającego pokój 14.
12.  Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Grażyna Pszczółkowska - 
Skarbnik Gminy tel. (023) 6746066 w.40. 
13. Termin związania ofertą 30 dni.
14. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
15. Nie zamierza się zawierania umowy ramowej.
16. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
17. Nie przewiduje się prowadzenia aukcji elektronicznej.

     

Wójt 
/-/ mgr inż. Wojciech Brzeziński
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