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Grabowiec, dnia 3 września 2018 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/11/2018 

dotyczące udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego dla Gminy Grabowiec  

 

Procedura zapytania ofertowego jest prowadzona na podstawie „Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Grabowiec” w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z póź. zm.). 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Gmina Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec 

NIP 9222942983 

REGON 950368492 

tel. 84 651 24 74 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla 

Gminy Grabowiec w kwocie 540.000,00 zł. (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy 

złotych). na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa drogi gminnej nr 

110274L  w miejscowości Tuczępy”. 

2. Uruchomienie środków nastąpi w IV kwartale 2018 r. Wypłata środków nastąpi w 1 lub 2 

transzach. 

3. Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej na podstawie 

dyspozycji wypłaty kredytu. Dyspozycja wypłaty kredytu składana będzie nie później niż 

2 dni robocze przed zamierzoną wypłatą transzy kredytu. 

4. Spłata kredytu następować będzie od I kwartału 2020 r., tj. od 31.03.2020 r. do 31.12.2026 r.,  

w 28 ratach określonych wg poniższego zestawienia: 

2020 r. – 4 raty po 16.875,00 zł. 

2021 r. – 4 raty po 16.875,00 zł. 

2022 r. – 4 raty po 16.875,00 zł. 

2023 r. – 4 raty po 16.875,00 zł. 

2024 r. – 4 raty po 25.000,00 zł. 

2025 r. – 4 raty po 25.000,00 zł. 

2026 r. – 4 raty po 17.500,00 zł. 
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5. Spłata  rat i odsetek następować będzie do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał 

kalendarzowy. 

6. Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu Zamawiający wystawi weksel własny, ,in blanco” 

wraz z deklaracją wekslową, podpisane przez Wójta Gminy wraz z kontrasygnatą 

Skarbnika Gminy. 

7. Rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + marża banku, 

która jest stała w okresie kredytowania. 

Do wyliczenia oprocentowania kredytu w ofercie należy przyjąć stawkę bazową  

WIBOR  1M z dnia 31 lipca 2018 r. zakładając, że wypłata całości kredytu nastąpi  

1 października 2018 r. 

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo informował w formie pisemnej 

(pocztą, faksem bądź drogą elektroniczną) o zbliżającym się terminie spłaty kapitału  

i odsetek. Informację Wykonawca dostarczy co najmniej 7 dni przed wymaganym 

terminem płatności. 

9. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w części lub całości bez 

dodatkowych kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki 

liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca umowy. O zmianie 

terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. 

10. Umowę kredytu przygotowuje Bank w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

11. Celem wykazania zdolności kredytowej Zamawiający dołącza do niniejszej zapytania 

ofertowego Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 

z dnia 03.08.2018 r. w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu 

długoterminowego zaciąganego przez Gminę Grabowiec. 

 

III. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119  

z 04.05.2016 r., str. 1), dalej: RODO, Zamawiający informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grabowiec ul. Rynek 3, 

22-425 Grabowiec tel. 84 651 24 74 w. 39 lub 502 646 294, adres email: 

wojt@grabowiec.pl; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Grabowiec jest Tomasz 

Mołczan tel. 84 651 24 74 w 45, adres email: iod@grabowiec.pl; 
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO               

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: 

ZP/8/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie 

udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy art. 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych             

z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników; 

c) na postawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych  zastrzeżeniem przypadków, o których mowa                  

w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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IV. Warunki udziału w postępowaniu 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na 

prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych 

przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku Prawo 

Bankowe (t. j.: Dz. U z 2017 r., poz. 1876 z póź. zm.). 

 

V. Kryteria oceny ofert 

1. Przy ocenianiu oferty Zamawiający uwzględni kryterium „cena” w wadze 100 %. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni warunki 

postawione w niniejszym zapytaniu ofertowy oraz będzie miała najniższą wartość. 

3. Cena oferty jest to koszt kredytu z uwzględnieniem wszystkich opłat. Wykonawca jest 

zobowiązany w cenie oferty uwzględnić wszystkie koszty, które mogą wpłynąć na tę 

cenę.  

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym 

załączonym do niniejszego zapytania. 

2. Oferta musi zawierać: 

1) Pełną nazwę banku,  

2) Adres lub siedzibę banku, numer telefonu oraz numer NIP, 

3) Cenę oferty, jako koszt kredytu. Cena winna być wyrażona w PLN tj.  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania 

w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny 

lub opisany pieczątkami imiennymi. 

 

VII. Zawartość oferty 

 

1. Formularz oferty. 

2. Projekt umowy z uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Dokument z którego będzie wynikało, że Wykonawca posiada zezwolenie na 

prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych 

przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku Prawo 

Bankowe (t. j.: Dz. U z 2017 r., poz. 1876 z póź. zm.). 
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VIII. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Udzielenie i obsługa kredytu 

długoterminowego dla Gminy Grabowiec. Nie otwierać do 14 września 2018 r. do godz. 

1010” w terminie do dnia 14 września 2018 r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu 

Gminy w Grabowcu ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec pow. zamojski woj. lubelskie 

osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres. 

2. Oferty złożone lub wpłynęły do siedziby Zamawiającego po terminie będą zwrócone 

składającym bez otwierania. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 

IX. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego 

Małgorzata Surma 

tel. 84 651 24 74 

X. Załączniki 

1. Formularz ofertowy 

2. Uchwała RIO-Ch-I-0031/26/18 

                                          


