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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374966-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Purda: Usługi udzielania kredytu
2019/S 152-374966

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Purda
Purda 19
Purda
11-030
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Bąk
Tel.:  +48 895228972
E-mail: r.bak@purda.pl 
Faks:  +48 895122280
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.purda.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne/1/lista/ogloszenie_o_zamowieniu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Purda w 2019
roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
Numer referencyjny: ZP.271.24.2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:r.bak@purda.pl
http://www.purda.pl/
http://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne/1/lista/ogloszenie_o_zamowieniu
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 350
000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Purda w 2019 r. oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 350
000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Purda w 2019 r. oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
2. Wyżej wymieniona kwota kredytu tj. 6 350 000,00 PLN zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego
w okresie od następnego dnia po dniu zawarcia umowy kredytowej. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji
i opłat. Wykonawca zobowiązany jest do postawienia środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego
poprzez przelanie ich na rachunek bankowy nr 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 w BS Szczytno z filią w
Purdzie prowadzony dla Gminy Purda.
Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu:
2.1. niezwłocznie po podpisaniu umowy – 5 000 000,00 PLN
2.2. na dzień 20.11.2019 r. – 1 350 000,00 PLN

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość środków do dokonania przelewu na konto kredytobiorcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2019
Koniec: 31/08/2031
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności
bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2187)
lub równoważny dokument, potwierdzający prawo do prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia
zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia
zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2187)

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w
przedmiotowym postępowaniu złożył w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty parafowane
projekty umowy kredytowej, które będą uwzględniały wszystkie warunki określone w SWIZ, w szczególności
istotne dla Zamawiającego postanowienia, które określone zostały w punkcie XVI SWIZ. Zamawiający nie
będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy kredytowej i zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/09/2019
Czas lokalny: 10:15

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Miejsce i termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Purdzie, Purda 19, 11-030 Purda, POLSKA.
2) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich złożenia do Zamawiającego.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/08/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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