
Czeremcha, 2020.10.05 

Fn.3052.2 .2020 

Gmina Czeremcha 

17-240 Czeremcha 

ul . Duboisa 14  

NIP 603 0000 203 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego  deficytu budżetu Gminy 
Czeremcha w kwocie 500 000,00 zł  

1. Zamawiający: 

Gmina Czeremcha  

reprezentowana przez Wójta Gminy, 

Siedziba : 17-240 Czeremcha ,ul. Duboisa 14, powiat hajnowski, woj. podlaskie 

 tel. 85 685 04 00 

NIP  603 00 00 203      REGON 050659237 

e-mail: gmina@czeremcha.pl  

Upoważnienie dla Wójta Gminy zawarte w Uchwale Nr XI/59/19 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 
grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2020 znajduje się na stronie 
internetowej: www.ug-czeremcha.pbip.pl ; menu tematyczne: prawo lokalne,  budżet / 

2. Postanowienia ogólne:  

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 ze zm.),  ponieważ wartość zamówienia nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro( art. 4 pkt.8 ww. ustawy). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu 
składania ofert . Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert ,Zamawiający 
przedłuży 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 oraz zakres zamówienia : 



3.1 Udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy 
Czeremcha w kwocie 500  000,00 zł  

 3.2 Zakres rzeczowy zamówienia  

 1. Waluta kredytu : złoty polski  

 2. Kredyt krótkoterminowy- okres kredytowania do 31 grudnia 2020 r. 

 3. Kwota kredytu 500 000,00 zł( słownie : pięćset   tysięcy złotych) 

  4. Postawienie kredytu w kwocie 500 000,00 w jednej transzy w  dniu 26.10.2020 r. do dyspozycji   

     Zamawiającego na wskazany rachunek Gminy Czeremcha.  

5. Okres kredytowania  od 26.10 .2020 r. do 31.12.2020 r. 

6.  Spłata należnych odsetek będzie następować miesięcznie.  

Kredyt oprocentowany wg  zmiennej stopy procentowej liczonej w oparciu o stawkę WIBOR 1M z 
ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc , za który naliczane będą odsetki  plus 
marża banku ( do dwóch miejsc po przecinku). Dla potrzeb sporządzenia oferty  należy przyjąć stawkę 
WIBOR  1 M z dnia 05.10.2020 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 dopuszczalną przez Zamawiającego formą zabezpieczenia będzie weksel 
własny In blanco na warunkach określonych w deklaracji wekslowej.  

4 Termin wykonania zamówienia :  

Wypłata kredytu:  

Jedna  transza w kwocie 500 000,00 zł w dniu 26 października  2020  r.  

Spłata kredytu w terminie do 31.12.2020 r. 

Wykonawca powinien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty  części lub  całości 
kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
o zamiarze wcześniejszej spłaty.  

Do wyliczenia odsetek przy sporządzaniu ofert cenowej należy przyjąć, że rok ma 365 dni oraz 
rzeczywistą ilość dni w 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, który jest sumą naliczonych odsetek 
w całym okresie kredytowania . 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spełniającą wymagania zawarte w niniejszym 
zapytaniu . 

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 złożyć w zamkniętej kopercie opisaną hasłem  „Udzielenie kredytu krótkoterminowego 
na sfinansowanie przejściowego  deficytu budżetu Gminy Czeremcha w kwocie 500 000,00 zł”  

Dokumenty sporządzone przez oferenta powinny być podpisane przez osobę uprawnioną. 

Cenę oferty należy podać w sposób następujący: 

Kredyt  500  000,00 zł 

Koszt obsługi kredytu    ( WIBOR 1M + MARŻA BANKU ) ………………………….. 

Razem ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Zamawiający wymaga,  aby do wyliczenia ceny przyjąć stawkę WIBOR 1M  na dzień  05.10.2020 r. a 
okres kredytowania  od  26.10.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Do ofert należy załączyć następujące dokumenty: 

- poświadczenie  posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem 
niniejszego zamówienia tj. Wykonawca ma wykazać , że posiada właściwe w rozumieniu ustawy z 
dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (tj.  Dz. U. z 2019  r. poz. 2357 ze zm.)zezwolenie na utworzenie 
banku( oddziału banku zagranicznego) lub zezwolenie na rozpoczęcie 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.  12:00  dnia 21 października   2020 r. w siedzibie Zamawiającego : 

Urząd Gminy Czeremcha 

ul. Duboisa 14,  17-240 Czeremcha 

pokój nr 12- Sekretariat 

Oferta niekompletna, nieczytelna lub złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.  

8.Dodatkowe informacje 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3 Dokumentacja finansowa gminy z roku bieżącego i lat poprzednich dostępna jest na stronie 
internetowej:www.ug-czeremcha.pbip.pl ; menu tematyczne: prawo lokalne,  budżet / 

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. 

 

 

 

Wójt Gminy 

Jerzy Wasiluk 

 

 

w załączeniu  

1. Oferta na wykonanie zadania -  zał. Nr 1. 

 

 

 

 

 


