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      Czernice Borowe, dnia 06.09.2012 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 na finansowanie planowanego 
deficytu budŜetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów”. 
 
 
 1) nazwa (firmę) i adres zamawiającego; 
Gmina Czernice Borowe 
ul.Dolna 2 
06-415 Czernice Borowe. 
 
2) określenie trybu zamówienia; 
 

Przetarg nieograniczony 
 
 3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o moŜliwości składania ofert 

częściowych; 
 
Przedmiot zamówienia : „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 256 584,47 zł na 
finansowanie planowanego deficytu budŜetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów. 
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 
 4) informację o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej; 
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 
 
5) termin wykonania zamówienia; 
 

26.10.2012 – 31.12.2012 
 
 6) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków, a takŜe znaczenie tych warunków; 
 
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 PZP oraz nie są wykluczeni zgodnie z art. 24 PZP oraz złoŜyli 
stosowne oświadczenie. 

 
 7) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
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1 Wypełniony formularz ofertowy , stanowiący załącznik Nr 1 do specyfikacji. 
2.Oświadczenie, Ŝe oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 
Prawa zamówień publicznych , wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do specyfikacji. 
3.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych  
w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do 
specyfikacji. 
4. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego - ogólne warunki umowy – załącznik Nr 3,  
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.  
6.Oświadczenie stwierdzające, Ŝe bank moŜe wykonywać usługi 
7.Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Bank nie 
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub oświadczenie Banku. 
8. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, 
Ŝe dostawca nie zalega nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
lub oświadczenie Banku. 
9. Oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych. 
10.Oświadczenie o nie karalności na podstawie art. 24 ust.1 pkt 4-9 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez wykonawcę. 
 
 
 8) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert; 
 
 
 9) informację na temat wadium; 

Oferta musi być zabezpieczona wadium 5 000,00 zł . 
Wadium moŜe być wniesione w pieniądzu lub gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej. 
Wadium wniesione w pieniądzu powinno być wpłacone na konto bankowe  
Nr 07 8924 0007 0000 4011 2000 0001 w BS Przasnysz. 
 

10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
1/ cena oferty       100 %, 
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej. 
Opis sposobu obliczenia ceny znajduje się w SIWZ umieszczonej w Biuletynie Zamówień 
Publicznych oraz na stronie Internetowej www.czerniceborowe.pl 
 
11) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 
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12) adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia, jeŜeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie; 

 
www.czerniceborowe.pl 
 
13) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej; 
 
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej 
 
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja 
elektroniczna; 

 
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej 
 

15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeŜeli zamawiający przewiduje 
udzielenie takich zamówień. 

 
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających 
 


