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Rybno dn. 29.11.2019 r.

w/g ro1dTielnika

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn. ,,Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego na czgsciowe pokrycie
planowanego deficytu Gminy Rybno"

1.

I pkt. l) Prawa zam6wieri publicznych zamawiajqcy informuje, ze
wybrano do realizacji zam6wienia najkorzystniejs 24 ofertg zlolon4 przez wykonawcg:
Mikolowski Bank Sp6ldzielcry w Mikolowie, ul. Krakowsks 29, 43-l9O Mikol6w
Dzialajqc na podstawie art. 92 ust.

w prowadzonym poslgpowaniu

(Nazwa (imig i nazwisko). siedziba (miejsce zamieszkania). adres wybranego wykonawcy)

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza dla ww. zam6wienia wybrana zostala zgodnie z art. 9l ust. I ustawy Pzp, na podstawie kryteri6w
oceny ofert okreSlonych w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Oferta otrzymala najwyzsz4liczbg punkt6w d. 100 zgodnie ze wzorami
opisanymi w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy/ Oferenta
Adres

Cena (wg Wl BOR
+ maria +
prow izj a

banku) lzll
I

Mikolowski Bank Sp6ldzielczy w Mikolowie
ul. Krakowska 29,43-190 Mikol6w

Cena min./
cena ocenianej

x60

Termin
uruchomienia

transry
(w dniach)

Termin uruchomicnia
I dzief - 40 pkt.
2 dni - 30 pkt.
3 dni- 20 pkt.
4 dni - l0 pkt.

Razenr

Sdniiwiiccj-0pkt.

567 593.65

60.00

I

dzieir

40.00

r

622 668.37

54.69

l

dzierl

40,00

94,69

694 614.70

49,03

ldzier'r

40,00

89.03

00.00

Powszechna Kasa Oszczgdno6ci Bank Polski SA

Regionalne Centrum Korporacyjne

w Olsaynie
ul. Barczewskiego

l,

l0-061 Olsztyn

Bank Sp6ldzielczy w Dzialdowie z siedzibq
,

w Lidzbarku, 13-230 Lidzbark, ul. Nowy Rynek I 8,
Oddzial w Rybnie, ul. Wyzwolenia 38, l3-220 Rybno

2. Dzialaj4c na podstawie art. 92 ust. I pkt. 2) Prawa zam6wieri publicznych zamawiajqcy informuje, 2e w prowadzonym postgpowaniu nie zostal
wykluczony zaden wykonawca.
3. Dzialaj4c na podstawie art. 92 ust.
odrzucone zadne oferty.

4. Zgodnie z arl. 92 ust.

I

I pkt. 3) Prawa zam6wieri publicznych zamawiajqcy informuje,

2e w prowadzonym postgpowaniu nie zostaly

pkt 6) Prawa zam6wiei publicznych Zamawiajqcy informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakup6w

w ramach przedmiotowego postgpowania.

5.

Podpisanie umowy mo2liwe bgdzie

z wylonionym wykonawc4.

po dopelnieniu wszelkich formalnoSci. Miejsce

i

termin podpisania umowy zostan4 uzgodnione

Srodki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzli zamawiaj4cego, wykonawcy przysluguj4 Srodki ochrony prawnej (Odwolanie, Skarga do S4du) wobec czynnoSci:
I ) wykluczenia wl,konawcy z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostalych przypadkach odwolanie nie przysluguje.
Wykonawca moze r6wniez w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa6 zamawiajqcego o:
I ) niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podjgtei przez zrnawiaj4cego w niniejszym postgpowaniu, lub
2) zaniechaniu czynno(ci, do kt6rej zamawiajqcy jest zobowi4zany na podstawie ustawy,
na kt6re nie przysluguje w niniejszym postgpowaniu odwolanie.
Termin wniesienia odwolania / przeslania wymienionej powy2ej informacji: 5 dni od dnia przeslania niniejszego pisma przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub l0 dni od dnia przeslania niniejszego pisma, je2eli zostalo ono przeslane w inny
spos6b.

lnforrracje dotycz4ce Srodk6w ochrony prawnej znajdujq si 9 w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia oraz w Dziale
publicznych .,Srodki ochrony prawnej". art. od 179 do 198g.
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Otrzymuj4 drogq elektroniczn4:

l.
2.

Mikolowski Bank Sp6ldzielczy w Mikolowie, ul. Krakowska 29, 43-190 Mikol6w e-mail: bank@bankmbs.pl
Powszechna Kasa OszczgdnoSci Bank Polski SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie, ul. Barczewskiego

l,

e-mail : urszula.okonska@pkobp.pl

3.

Bank Sp6ldzielczy w Dzialdowie z siedzibq w Lidzbarku, Oddzial w Rybnie, l3-220 Rybno, ul. Wyzwolenia 38
e-mail: k.zoranski@bsdzialdowo.pl

otrzymanie niniejszego zawiadomienia proszg potwierdzii na fax (23) 696 68 I I lub e-mail r),bno@g[inerybnqpl.

l0-061 Olsztyn

