1.
Mniszków, dnia 01.12.2020

r.

7P.271/10/2020/RB

ZAPYTANIE OFERTOWE

kredytu
na udzielenie
Mniszków zaprasza do złożenia oferty cenowej
zaciągniętych
zł przeznaczonego na spłatę wcześniej
długoterminowego w kwocie 1900 000,00
na pokrycie deficytu budżetowego.
zobowiązań
Prawo zamówień
dnia 29 stycznia 2004
ustawy
Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom
wyrażonej
zm.) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza
publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1843ze
).
8
pkt.
4
(
art.
euro
30.000
kwoty
równowartości
złotych
w
Gmina

i

z

r.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków

7681719189
REGON: 590648126
NIP:

tel. 44 756 15 22
e-mail: przetargi mniszkow.pl
IL.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 900 000,00
i
kredytu długoterminowego w kwocie
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie obstuga
wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości
zł przeznaczonego dla Gminy Mniszków na spłatę
wysokości 1.325.504,00 zł
i na pokrycie deficytu budżetowego w
574.496,00

zł

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wałuta kredytu: złoty polski (PLN).
2) Kredyt długoterminowy

-

okres kredytowania 84 miesięcy.

zł.
3) Kwota kredytu 1.900.000,00

4) Okres kredytowania -

spłaty kredytu

(

kapitału

i

odsetek) do dnia 31.12.2027

r.

17.12.2020 r. do
900 000,00 zł w jednej transzy do dnia
rachunek Gminy Mniszków.
dyspozycji Zamawiającego na wskazany
dostarczona
dyspozycji Zamawiającego, która będzie
6) Wypłata kredytu nastąpi na podstawie
robocze przed terminem uruchomienia transzy.
Bankowi na dwa

5)

Postawienie kredytu w kwocie:

1

dni

Harmonogram spłaty:
1)

spłata kapitału

(

kwartalna) w 28 ratach

2021 roku tj. od dnia
począwszy od |-go kwartału

31.03.2021r. w następujących ratach:

zł
Rok 2022 4 raty po 50.000,00 zł
Rok 2023 4 raty po 50.000,00 zł
Rok 2021 4 raty po 25.000,00

Rok 2024 4 raty po 62.500,00 zł
Rok 2025 4 raty po

75.000,00 zł

Rok 2026 4 raty po 100.000,00 zł
Rok 2027 4 raty po 112.500,00 zł
2)

Bank

udzieli karencji w spłacie kredytu (rat kapitałowych) do dnia

3) Spłata

odsetek

—

miesięcznie od zaciągniętego kredytu

—

dotyczą.
4. Początek spłaty kapitału

—

od dnia 31.03.2024 r.

spłaty odsetek

—

od dnia 31.12.2020

5. Początek

30.03.2021

r.

;

ostatniego dnia miesiąca którego

r.

6. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco.

7. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznego zadłużenia.

tj.

8. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej
w oparciu o stawkę
WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy.
9. Weksel in błanco

i

deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika.

10. Zamawiający nie złoży oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777
1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

8

11. Pozostałe warunki:

zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez
ponoszenia dodatkowych kosztów - bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanego kredytu,
1) Zamawiający

zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez
ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty
kredytu, a nie do końca kredytowania wynikającego z umowy
bank nie będzie pobierał odsetek
innych opłat za spłatę kredytu przed terminem,

2)

i

-

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, w tym opłat
prowizji
i
z
związanych uruchomieniem obsługą kredytu w całym okresie kredytowania poza wymienionymi
powyżej tj. oprocentowaniem prowizją od uruchamianego kredytu,

3)

i

i

4) prowizja od udzielonego kredytu będzie
5) do formuły naliczania

płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu.

odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku miesiącu.
i

12. Wierzytelności gminy nie zostały sprzedane instytucjom finansowym. Gmina nie korzysta
z

finansowania typu factoring.

13. Gmina Mniszków nie korzysta

z

finansowania w formie wykupu wierzytelności.

14. Zamawiający informuje, że nie zalega ze składkami w
15. Na rachunkach Gminy w bankach

nie ciążą zajęcia

ZUS

i

US.

egzekucyjne.

16. Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.
17. W Gminie nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne
wszczynane na wniosek banków.
18. W Gminie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy
27.08.2009
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

r.

z

dnia

19. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie
polskiej (PLN).
20. Zamawiający nie przewiduje możliwości sporządzania dla potrzeb wykonawców informacji
w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego
zapotrzebowania. Dokumenty, jakie wykonawcy mogą uzyskać od Zamawiającego będą miały
formę wyłącznie dokumentów źródłowych.
21. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w zapytaniu ofertowym.
22. Umowę kredytu może zostać zawarta wg standardowej umowy z uwzględnieniem postanowień zapytania ofertowego i ewentualnych ustaleń / modyfikacji wypracowanych przez Strony w
drodze porozumienia.
23. Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania formularzu ofertowym- załącznik nr

1

lil. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2027
IV.

1.

r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
O

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na
prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także na realizację usług
objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe
t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), a w przypadku banków państwowych - pisemne oświadczenie,
że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem
(

rocznika, numeru
banku,

i

pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu

w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe - inny dokument potwierdzający
rozpoczęcie działałności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo

a

bankowe.

V. OFERTA CZĘŚCIOWA
Nie dopuszcza się możliwość

składania ofert częściowych.

VI. OFERTA WARIANTOWA
Nie dopuszcza się składania

ofert wariantowych.

VH. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić w formie

pisemnej zgodnie
do niniejszego zapytania ofertowego.

z

formularzem

ofertowym

stanowiącym

załącznik numer 1
2. Do oferty należy dołączyć zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020
w zakresie określonym w przepisach ustawy
r.
z

z

poz. 1896 ze zm.). Wymagana forma dokumentu
oryginałem przez Wykonawcę,

-

oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność

oferty należy dołączyć wzór umowy kredytowej zawierający postanowienia niniejszego zapytania
ofertowego.

3. Do

3.1 W treści umowy kredytowej znajdą się między innymi

następujące zapisy:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie
1.900.000,00zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 574.496,00 zł pokrycie
deficytu budżetowego dla Gminy Mniszków 1.325.504,00 zł,

1.

i

2.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wałuta kredytu:
2) Kredyt

złoty polski

(PLN).

długoterminowy - okres kredytowania 84 miesięcy.

3) Kwota kredytu 1 900 000,00 zł.
4) Okres

kredytowania - spłaty kredytu

(

kapitału

i

odsetek) do dnia 31.12.2027.

zł

Postawienie kredytu w kwocie: 1 900 000,00
w jednej transzy do dnia 17.12.2020r. do dyspozycji
Zamawiającego na wskazany rachunek Gminy Mniszków.

5)

kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego,
Bankowi na dwa dni robocze przed terminem uruchomienia transzy.

6) Wypłata

która będzie dostarczona

3. Harmonogram spłaty:
1) spłata kapitału ( kwartalna) w 28
r. w następujących ratach:

ratach począwszy od |-go kwartału 2021 rokutj. od dnia 31.03.2021

Rok 2021 4 raty po 25.000,00 zł

zł
50.000,00 zł
62.500,00 zł

Rok 2022 4 raty po 50.000,00
Rok 2023 4 raty po
Rok 2024 4 raty po

Rok 2025 4 raty po 75.000,00 zł

zł
Rok 2027 4 raty po 112.500,00 zł
Rok 2026 4 raty po 100.000,00

2) Bank udzieli karencji w spłacie kredytu
3)

spłata odsetek

—

(

rat kapitałowych) do dnia 30.03.2021

miesięcznie od zaciągniętego kredytu

r.

4) Początek

spłaty kapitału

—

od dnia 31.03.2021

5) Początek

spłaty odsetek

—

od dnia 31.12.2020

r.

—

r.

;

ostatniego dnia miesiąca którego dotyczą.

4. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco.
zadłużenia.
5.Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznego

procentowej tj. w oparciu o stawkę
Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie
okres obrachunkowy.
WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego

6.

7. Weksel in blanco
8. Zamawiający
5 Kodeksu

deklaracja weksłowa będą kontrasygnowane

i

nie złoży

przez

Skarbnika.

art. 777
oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie

$ 1

pkt

Postępowania Cywilnego.

9. Pozostałe warunki:
kredytu w pełnej wysokości bez
zastrzega sobie możliwość niewykorzystania
opłat od niewykorzystanego kredytu.
ponoszenia dodatkowych kosztów - bank nie będzie pobierał
Zamawiający

1)

10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim
do
musi być podpisany przez osoby upoważnione
14. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
lub przez pełnomocnika. Jeśli formularz ofertowy
reprezentacji oferenta i składania oświadczeń woli,
formularza należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
przez pełnomocnika wówczas do
podpisany
zgodność z oryginałem.
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
koszty związane z realizacją przedmiotu
12. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie

jest

zamówienia.

która będzie zaadresowana na Zamawiającego oraz
13. Ofertę nałeży złożyć w zamkniętej kopercie,
będzie posiadała następujące oznaczenie:
w kwocie 1900000,00 zł
„Oferta cenowa na udzielenie kredytu długoterminowego
deficytu budżetowego
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na pokrycie
przeznaczonego

na

Nie otwierać przed dniem 07.12.2020
VIII. MIEJSCE

I

r.

godzina 12.00”

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

i

Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul.
Miejscem składania ofert jest: sekretariat
Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków
r. do godz. 12.00
2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 07.12.2020
o godz. 12.15
3, Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07.12.2020
nie
będą rozpatrywane
terminie
4. Oferty złożone po wyznaczonym

1.

Powstańców

r.

IX. KRYTERIUM OCENY:

cena brutto (waga
oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny:
100%). Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru:

1. Przy wyborze

OE
cena

najniższej oferty

x 100

cena badanej oferty brutto

oferta odpowiada wszystkim wymogom
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego
i
zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako
zawartym w zapytaniu ofertowym
najkorzystniejsza
5

—

uzyskując najwyższą liczbę punktów.

3. Zamawiający może w toku

ofert.

oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych

4. Proponowana cena brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
przy
kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.
X. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez
dokonywania

lub
do
oferty
unieważnienia
bez
postępowania
podawania
przyczyn.
terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego
zapytania ofertowego. W przypadku zmiany treści zapytania podmioty, do których wysłano zapytania
ofertowe oraz podmioty, które odpowiedziały na zapytanie do dnia zmiany treści zapytania, otrzymają
nową wersję zapytania wraz z wydłużonym okresem składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku
rezygnacji z
podpisania umowy przez oferenta, który został wybrany.
4. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając
pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących
złożonej oferty.
6. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze
7. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl
8. O wybraniu oferty poinformujemy oferenta poprzez e-mail zaproszenie do podpisania
wyboru

2. Do upływu

i

umowy.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Agnieszka Wójcik- Skarbnik Gminy Mniszków, tel. 44 756 15 22, e-mail skarbnikQ©mniszkow.pl
XI KLAUZULA

INFORMACYJNA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mniszków z siedzibą
w Urzędzie Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mnisz1.

ków.
2. W

sprawach dotyczących danych osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mniszków, tel: 44 756 15 22,
e-mail: iodQ mniszkow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z

dnia

27

kwietnia

ZP.271/10/2020/RB

2016

r.

na

potrzeby

niniejszego

zapytania

ofertowego, znak sprawy

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem
jest obligatoryjne.
5.

9. Pani/Pana

dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profiłowaniu.

Zatwierdził

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
Załącznik nr 2sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019r.+ opinia
uchwały budżetowej na 2020r.
opinania RIO do uchwały budżetowej
uchwała WPF na 2020-2027
uchwała o zaciągnięciu kredytu
opinia RIO do kredytu
sprawozdania za kwartał 2020r.
sprawozdania za il kwartał 2020r.
sprawozdania za Il kwartał 2020r.
informacja o przebiegu wykonania budżetu za półrocze 2020
uchwala o powołaniu Skarbnika
zaświadczenie o wyborze wójta.
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