
 
 

Burmistrz Praszki Praszka, dnia 16.10.2019 

Plac Grunwaldzki 13 

46-320 Praszka 

 

IT.V.271.4.2019 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie kredytu 

długoterminowego w wysokości 13.000.000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych Gminy Praszka w 2019 roku” 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) Gmina Praszka informuje, że w dniu 16.10.2019 o godzinie 

11:00 dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 13.000.000 zł 

z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Praszka w 2019 roku”, 

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 

1.600.000,00 zł. W terminie do dnia 16.10.2019 do godz. 10:00 wpłynęły oferty od 4 wykonawców 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty 
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Termin 

wykonania 

Okres 

gwarancji 

Warunki 

płatności 

1. 

konsorcjum: 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie 

Plac Wolności 12 

46-100 Namysłów 

Bank Spółdzielczy w Szczytnie 

ul. Łomżyńska 20 

12-100 Szczytno  

1.240.475,43 zł 1 dzień 30.06.2028 
nie 

dotyczy 

zgodnie 

z SIWZ 

2. 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Aleje Jerozolimskie 7 

00-955 Warszawa  

Region Opolski 

ul. Żeromskiego 1 

45-053 Opole 

1.217.619,13 zł 2 dni 30.06.2028 
nie 

dotyczy 

zgodnie 

z SIWZ 

3. 

ING Bank Śląski 

Oddział Opole 

ul. Zwierzyniecka 2 

45-019 Opole 

1.518.512,99 zł 1 dzień 30.06.2028 
nie 

dotyczy 

zgodnie 

z SIWZ 

4. 

Krakowski Bank Spółdzielczy 

Rynek kleparski 8 

31-150 Kraków 

1.839.061,72 zł 1 dzień 30.06.2028 
nie 

dotyczy 

zgodnie 

z SIWZ 

  



 
 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

  

 Na oryginale podpisany 

 Burmistrz Praszki 

 Jarosław Tkaczyński 


