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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU

dot' postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanl,e pn. ,,Udzielenie kredytu

długoterminowego w wysokoŚci 2 000 000 zł w roku 2011 ,,.

Dział'ajqc na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia f004 r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r' Nr l l3, poz. 759 z pózn. zm.)

Zamawtajqcy Grnina Leoncil-t ul. Partyzantów 3,05-l55 Leoncin reprezentowana

przez Wójta Gminy Leoncin Adama Mirosława Krawczaka informuje' o:

1. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ofer1ę najkorzystniejsz4 złoŻył Bank Spółdzie\czy w Nowym Dworze Mazowięckim,

05.100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Słowackiego 8.

Łączna cena oferty wynosi (prowizja + odsetki) 475 360,87 zł (słownie złotych: czterysta

siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześcdziesiąt złotyclr 87/l00). ofer.ta uzyskała l00 pkt.

UZASADNIENIE

Wykonawca nie podlega wykluczeniu Z postępowania, a złoŻona oferta zostat'a wybrana

jako najkorzystniejsza, ponieważ nie podlega odrzucenir-r. oferta ta nie przekracza kwoty

jakq Zamawiający przęZnaczył r'ra sfinansowanie zanrowienia. W postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego' przy zastosowaniu

jednego kryterium wyboru oferty - najniŻsza cena - wybrany Wykonawca spełnia warunki

określone przez Zamawtajqcego w Specyfikacji Istotrrych Warunków Zamówienia.

Ponięwaz zł'oionojedn4 ofertę brak jest możliwości porównania iofeńa ta samoistnie staje

się ofert4 rrajkorzystniejszą, która uzyskała 100 pkt zgodnie Ze Wzorem:

Cena najniŻsza

x  100

Cena badanej ofert



2. WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH

W przedmiotowym postępowaniu nie było Wykonawców wykluczonych.

3. OFERTACH ODRZUCONYCH

W przedmiotowym postępowaniu nie było ofert odrzuconych.

4. ZAWARCIU UMOWY

Umowa w przedmiotowej sprawie będzie zawaIta27 grudnia 20l1 roku zgodnie z art,94

ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(t j. Dz' U . z 2010 r. Nr 1 13 poz. 7 59 z póŹn, zm,).
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