
                                                      
Informacja o wyniku 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00048.2016    21.10.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00356/16    

 
Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 25.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie 

mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016 i w WPF na lata 2016  

– 2021. 

 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 w wersji obowiązującej do dnia 28 lipca 2016 r.), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy  

z dnia 22 czerwca 2016 r. – o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1020) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Bank Handlowy  

w Warszawie S. A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 

1.582.627,93 zł oraz zadeklarował wypłatę transzy kredytu w terminie 1 dnia roboczego od dnia dyspozycji 

Zamawiającego.  

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała maksymalną 

liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 

Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty 

w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba punktów 

w kryterium 

cena 

 

 

 

 

(waga: 85%) 

Liczba punktów w 

kryterium termin 

wypłaty transzy 

kredytu od dnia 

dyspozycji 

Zamawiającego 

 

(waga 15%) 

RAZEM 

1 
Bank Polska Kasa Opieki S.A., 

ul. Grzybowska 53/57, 00 – 950 Warszawa 
70,40 15,00 85,40 

2 
Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Al. Jerozolimskie 7, 00 – 955 Warszawa 
79,40 15,00 94,40 

3 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A, 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 
84,65 15,00 99,65 

4 
Bank Handlowy w Warszawie S.A., 

ul. Senatorska 16, 00 – 923 Warszawa 
85,00 15,00 100,00 

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z wybranym Wykonawcą 

zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,  I piętro, pok. 109 w dniu 

02.11.2016 r. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl              


