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ZAPYTANlE OFERTOWE

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 762026,48 zł na :

- sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Czeremcha w kwocie 565 832, 96 zl z Przeznaczeniem na

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzącYch z budŻetu Unii

Europejskiej,

- spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018 r,

w kwocie !96 t93,52 zt .

L. Zamawiający:

Gmina Czeremcha reprezentowana przez Wójta Gminy,

t7-ż40 Czeremcha

ul. Duboisa 14

te!. 85 685 04 00, fax: 856551418

2, Postanowieniaogólne:

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r, Prawo

zamówień publicznych ( t. j. Dz. tJ. z 2OI7 r. poz. t579 ze zm. ). Zamawiający zastrze8a sobie

prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert , JeŻeli zmianY

będą mogły mieć wpĘw na treść składanych ofert , Zamawiający przedłuzy termin składania

ofert. o dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej , na której

zostało zamieszczone zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŻnienia

niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia PostęPowania bez

wyboru oferty.



3. Opis przedmiotu zamówienia:

Udzielenie kredytu na sfinansowanie :

- deficytu budżetu Gminy Czeremcha do kwoty 565 832,96 zl z przeznaczeniem na wyprzedzające

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z

umową o dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wykorzystanie odnawia|nych Źrode| energii na

terenie Gminy Czeremcha " . Umowa nr UDA-RPPD.O5,01.00-20,0257lt7 z dnia 18 maja 2018 r.

zawarta pomiędzy Gminą Czeremcha a Województwem Podlaskim

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartoŚciowYch oraz

zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie L96I93,52 zl

ogółem kwota kredytu w wysokości do 762 026,48 zl( słownie : siedemset szeŚĆdziesiąt dwa

tysiące dwadzieścia sześć zlotych 52/100 sr.)

Okres kredytowania od 19 ,I2.żO18 r. do 30.06.2019 r.

Spłata należnych odsetek będzie następować miesięcznie,

kredyt oprocentowany w8 zmiennej stopy procentowej liczonej w oparciu o stawkę wlBoR 1M z

ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc , za który naliczane będą odsetki plus

marża banku (do dwóch miejsc po przecinku).

Dta potrzeb sporządzenia oferty naIeży przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia 26,1L,2OL8 r,

Zamawiający oczekuje ,iż uruchomienie kredytu nie będzie wymagało składania odrębnYch wniosków

kredytowych.

Zamawiający oczekuje , iż Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia zaciągniętego

zobowiązania, a jedyną dopuszczaln ą przez Zamawiającego formą zabezPieczenia będzie weksel

własny ln blanco na warunkach określonych w deklaracjiwekslowej,

4 Termin wykonania zamówienia :

Wypłata kredytu jednorazowo w dniu 1,9 grudnia 2018 r,

Spłata kredytu w terminie do 30.06,201"9 r. następować będzie po otrzymaniu dofinansowania o

którym mowa w umowie nr UDA_RppD.o5.01.o0-20-0257h7 z dnia 18 maja 2018 r. zawartej

pomiędzy Gminą Czeremcha a Województwem Podlaskim ,

Wykonawca powinien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty częŚci lub całoŚci

kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami,

za mawiający zawiado m i wyko nawcę o za m ia rze wcześn iejszej spłaty.

Do wyliczenia odsetek przy sporządzaniu ofert cenowej należy przyjąĆ, Że rok ma 365 dni oraz

rzeczywistą ilość dniw miesiącu,



Zamawiający nie przewiduje oprócz oprocentowania uiszczania dodatkowych opłat maniPulacYjnYch

z tytułu przyznania kredytu.

Wykonawca załączy do oferty własny projekt umowy kredytowej odpowiadający wszystkim

warunkom wymienionym przez Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wyłonionemu po rozstrzygnięciu

niniejszego postępowania wszelkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowY kredYtowej .

Wykonawca winien przygotować spis dokumentów niezbędnych do zawarcia umowY kredYtowej w

postaci załącznika do oferty.

zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych na przedmiot zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny ofert będzie koszt udzielonego kredytu,

6. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym

Osobą upoważnioną do kontaktu jest :

Mirosława Kondracka- Najbuk - Skarbnik Gminy tel. 85 685 04 00, 85 685 00 08 ,

7. Sposób przygotowania ofert miejsce i termin składania:

ofertę sporządza się w języku polskim, cenę należy podać w polskich złotych,

ofertę należy zlożyćw kopercie i opisać hasłem " Udzielenie Gminie Czeremcha kredYtu w kwocie

76ż O26,48 zł Dokumenty sporządzone przez oferenta powinny być podpisane przez osobę

uprawnioną.

Cenę oferty należy podać w sposób następujący:

Kredyt 762026,48 zl

Koszt obsługi kredytu ( % ) (WtBoR lM + MARŻA BANKU)

Razem w zł .,.,...,.,...

Zamawiający wymaga/ aby do wyliczenia ceny przyjąć stawkę W|BOR 1M na dzień 26,tt,2018 r, a

okres kredytowania od t9,12.2018r. do 30.06.2019 r,

Do ofert należy zalączyć następujące dokumenty:

- poświadczenie posiadanie uprawnień do wykonywania działalnoŚci będącej Przedmiotem

niniejszego zamówienia tj. Wykonawca ma wykazać , że posiada właŚciwe w rozumieniu ustawY z

dnia 29.08.1.997 r. Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2o02 r. Nr 72 poz. 665 z poźn. zm.)zezwolenie na

utworzenie banku( oddziału banku zagranicznego) lub zezwolenie na roz}oczęcie Przez bank

działalności wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego lub rozPorządzenie RM w sPrawie

utworzenia banku oraz rozporządzenie RM w sprawie wyrażenia zgody na Przekształcenie niektórych

banków w spółki akcyjnej .



: projekt umowy kredytowej,

- spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

Oferty należy składać do godz. 14:00 dnia 10 grudnia 2018 r,

Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do wszelkich

czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikająCYch z art. 353 i art. 99 KC.

pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej oraz czas jego działania.


