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Ogłoszenie nr 540254191-N-2019 z dnia 25-11-2019 r.

Lublin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 623847-N-2019 

Data: 18/11/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wólka, Krajowy numer identyfikacyjny 43102015000000, ul. Jakubowice Murowane  8, 20-258  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel.

+48 (81) 478 17 50, +48782333200, e-mail gmina@wolka.pl, tomasz.misiura@wolka.pl, faks +48(81) 7465001. 

Adres strony internetowej (url): http://bip.wolka.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II. 

Punkt: 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego do kwoty 6.958.000,00 złotych

(sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu na okres od dnia

podpisania umowy do 30-06-2026 r. na następujących warunkach: 1. Kredyt ma być udzielony w PLN 2. Planowany okres kredytowania do

30-06-2026 r. 3. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 31-05-2020 r. (pierwsza rata płatna w dniu 31-05-2020 r.). 4. Uruchomienie

kredytu w trzech transzach na podstawie wniosku Gminy Wólka w zależności od zapotrzebowania według następującego harmonogramu:

2019-12-10 3 000 000,00 zł 2019-12-16 3 000 000,00 zł 2019-12-27 958 000,00 zł Zamawiający ustala ostateczny termin uruchomienia

pierwszej transzy kredytu do dnia 31-12-2019 r. 5. Okres spłaty kapitału od 31-05-2020 r. do 30-06-2026 r. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego do kwoty 6.958.000,00

złotych (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu na okres

od dnia podpisania umowy do 30-06-2026 r. na następujących warunkach: 1. Kredyt ma być udzielony w PLN 2. Planowany okres

kredytowania do 30-06-2026 r. 3. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 31-05-2020 r. (pierwsza rata płatna w dniu 31-05-2020 r.).

4. Uruchomienie kredytu w trzech transzach na podstawie wniosku Gminy Wólka w zależności od zapotrzebowania według następującego

harmonogramu: 2019-12-10 - 3 000 000,00 zł, 2019-12-16 - 3 000 000,00 zł, 2019-12-27 - 958 000,00 zł, Zamawiający ustala ostateczny

termin uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia 30-12-2019 r. i jest to jednocześnie ostateczny termin wykorzystania transz kredytu.

5. Okres spłaty kapitału od 31-05-2020 r. do 30-06-2026 r. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-27, godzina: 10:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-02, godzina:

10:00, 
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