Zaręby Kościelne, 2012.11.23
RGK 271.4.2012
WYKONAWCY
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, woj. mazowieckie , stosownie do treści art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) , w ogłoszonym w dniu 14.11.2012 r
przetargu nieograniczonym nr 450520-2012, w przedmiocie zamówienia:
„ Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów”

zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Ofertę najkorzystniejszą złoŜył wykonawca : Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
o/Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 9, 07 – 323 Zaręby Kościelne
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie
podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza. Wykonawca spełnił wszystkie wymagane w SIWZ
warunki oraz przedłoŜył niezbędne dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego.
Oferta uzyskała w kryterium cena – 100% ; 100 pkt.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty:
1. Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka O/Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07 – 323
Zaręby Kościelne
Oferta uzyskała w kryterium cena – 100% ; 100,00 pkt.
2. Bank Polska Kasa Opieki SA, Oddział w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Grota Roweckiego
1, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka.
Oferta uzyskała w kryterium cena – 100% ; 97,20 pkt
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Ŝadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.
Stosownie do treści art. 92 ust. 1 pkt. 4 Pzp Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego w dniu 29.11.2012 roku.
Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od
179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).
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