
                                          
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 50.000.000,00 zł,  

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach 

budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018. 

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

ZP.272.00029.2018   25.07.2018 r. 
l.dz.: ZP.KW-00265/18   

 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U.  z 2017, poz. 1579, ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty 
złożone przez: 
Oferta nr 1 – Bank Gospodarstwa Krajowego, ul. Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa: 

– cena brutto oferty: 3.162.123,39 zł; w tym: 
• marża banku w stosunku rocznym wynosi 0,42 % 
• oferowane przez Wykonawcę upusty/rabaty: brak. 

– termin wypłaty transzy kredytu:  1 dzień roboczy od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji; 
Oferta nr 2 – Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa: 

– cena brutto oferty: 3.971.211,35 zł; w tym: 
• marża banku w stosunku rocznym wynosi 0,96 % 
• oferowane przez Wykonawcę upusty/rabaty: brak. 

– termin wypłaty transzy kredytu: 1 dzień roboczy od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji; 
Oferta nr 3 – ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, oddział: ING Bank Śląski Centrum 
Bankowości Korporacyjnej w Poznaniu, ul. Krysiewicza 2, 61-825 Poznań: 

– cena brutto oferty: 3.909.197,49 zł; 
• marża banku w stosunku rocznym wynosi 0,92 % 
• oferowane przez Wykonawcę upusty/rabaty: brak. 

– termin wypłaty transzy kredytu: 1 dzień roboczy od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 
6.480.000,00 zł brutto. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni 

od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 cytowanej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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