
 

UCHWAŁA NR  123/2003  

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO  

z dnia  14 październnika 2003 r. 

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia 

zaproszenia do składania ofert trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia banku 

który udzieli kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie 

znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego. 

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w 

sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz 

trybu jej pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 82,poz.743) i regulaminu pracy komisji 

przetargowej nadanego uchwałą Nr 120/2003 r. Zarządu Powiatu Łowickiego z 

dnia 7 października 2003 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w celu wyłonienia banku który udzieli kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 

planowanych dochodach Powiatu Łowickiego. 

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje: 

§ l .Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

zapytania o cenę w celu wyłonienia banku który udzieli kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 

planowanych dochodach Powiatu Łowickiego. 

§2.Zatwierdza się zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę w 

celu wyłonienia banku który udzieli kredytu długoterminowego na sfinansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu 

Łowickiego stanowiący załącznik do mniejszej uchwały. 

             §3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

Łowickiego.                     §4. Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 123/2003  

  Zarządu Powiatu Łowickiego  

  z dnia 14.10.2003 r. 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do postępowania o wartości 

szacunkowej powyżej 30.000 EURO 

Na wyłonienie banku w celu udzielenia kredytu dla Powiatu Łowickiego 



Łowicz październik 2003 r. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający: 

Powiat Łowicki, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Łowickiego 

ul. Stanisławskiego 30 

99-400 Łowicz 

tel.046 837-59-02 fax 046 837 50-15 

1. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie banku, który udzieli kredytu 

długoterminowego w kwocie 1.941.502 zł na sfinansowanie wydatków nie 

znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego. 

2. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 30 września 2006 

roku. 

3. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych w dniu 

podpisania umowy. 

4. Spłata kapitału i odsetek po upływie karencji, w okresach kwartalnych. 



Karencja w ^        spłacie kapitału i odsetek - marzec 2004 r. 

5. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez dodatkowych opłat. 

Odsetki naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 

6. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco. 

7. Oprocentowanie kredytu wg stopy procentowej wynikającej z 

podpisanej umowy kredytu wg harmonogramu spłat. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

2. Opis sposobu przygotowania ofert. 2.1. 

Postać oferty. 

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego zaproszenia. 

2. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane w zaproszeniu. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem ^           

maszynowym lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty 

nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

4. Oferta (w tym wszystkie załączniki) powinna być podpisana przez osobę lub 

osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta. Uprawnienie to 

powinno w sposób jednoznaczny wynikać ze złożonych dokumentów ofertowych 

potwierdzających status prawny oferenta lub udzielonego na piśmie 

pełnomocnictwa załączonego do oferty. 

5. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany zostaną parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę. 

6. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z postanowieniami niniejszego 

zaproszenia. 

7. Każdy Oferent może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę. 

8. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu. 

9. W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta i wszystkie 



załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

każdego z podmiotów. 

10. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, 

11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Za aktualne zaświadczenie z organu podatkowego i ZUS uznane będzie jedynie 

zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu 

składania ofert wyznaczonym w niniejszym postępowaniu.Za aktualne 

zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

składania ofert.Za aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego uznane 

będzie jedynie 

zaświadczenie   wystawione nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

4. Warunki wymagane od Oferentów. 

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 

1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi, 

2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i 

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia , 

4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.19 ustawy o 

zamówieniach publicznych, 

6) przedstawią ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia. 



5. Termin wykonania zamówienia. 

Termin realizacji całego zamówienia ustala się na 36 miesięcy od daty podpisania 

umowy. 

6. Postępowanie przetargowe prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych 
preferencji krajowych. 

7. Tryb udzielania wyjaśnień 

Zapytania muszą być kierowane na piśmie. Odpowiedzi na zapytania będą 

udzielane w trybie art. 36 ustawy o zamówieniach publicznych. Nie przewiduje 

się 

zwołania Oferentów, o którym mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o zamówieniach 

publicznych. 

Do kontaktów z oferentami upoważnieni są: 

Zofia Lepieszka - Skarbnik Powiatu Łowickiego, Starostwo Powiatowe w Łowiczu,                                 

ul. Stanisławskiego 30, pok. Nr 32 - tel./fax. /0-46/ 837-59-02, e-mail: 

st@powiat.lowicz.pl 

Anna Karpowiak Inspektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w 

Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 pok. Nr 38 - tel. /0-46/ 837-59-02, 

8. Otwarcie ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2003r.. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego. 

Oferty złożone po terminie drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych 

naruszonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone 

Oferentom bez rozpatrzenia. 

9. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Protesty i odwołania 

Zgodnie z art. 80 ustawy o zamówieniach publicznych, wobec czynności podjętych 

przez zamawiającego w toku postępowania oferent może złożyć pisemnie 

umotywowany protest do zamawiającego. Protest można wnieść w ciągu siedmiu dni od 

dnia, w którym oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę do jego wniesienia. 

 

 



11. Ogłoszenie wyników postępowania 

1) Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę z najniższą ceną, 

2) Wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o wyborze oferty,      

3) Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania 

umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 

Pieczęć Oferenta 

Formularz ofertowy w trybie zapytania o cenę o 

wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO 

Dane dotyczące banku 

Nazwa ............................ 

Siedziba. 

Nrtelefonu/faksu. 

NrNIP. 

Nr REGON. 

Dane dotyczące zamawiającego 

Powiat Łowicki, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Łowickiego 

Starostwo Powiatowe, ul. Stanisławskiego 30. 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie banku na udzielenie kredytu 

długoterminowego w kwocie 1.941.502zł (słownie : jeden milion dziewięćset 

czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwa zł) w celu sfinansowania wydatków nie 

znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego 

Termin i miejsce składania „Formularza ofertowego": 

14 listopada 2003r. do godz 10°°, Starostwo Powiatowe w Łowiczu 

ul. Stanisławskiego 30 pokój Nr 32 

Zobowiązania banku: 

1. Zobowiązujmy się do udzielenia kredytu długoterminowego, którego całkowity 

koszt wyniesie: 

cena ............................................. 



słownie ............................................................................................................... 

Harmonogram spłat w załączeniu (wielkość rat z odsetkami) 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania oferty i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy informacje konieczne do właściwego 

przygotowania oferty. 

 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 45 dni (bieg   

    terminu rozpoczyna się wraz z upływem składnia ofert). 

 

4. Zobowiązujemy się w przypadku  wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na  

    warunkach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty, w miejscu i terminie  

     wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Oświadczamy, że wszystkie strony  naszej oferty , łącznie ze wszystkimi załącznikami 

są ponumerowane i cała oferta składa się   z ...................... stron. 

 

 

Załącznikami do oferty są: 

 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

 

................................... 

miejscowość i data 

 

        .......... .................................................. 

          podpis osób upoważnionych 

                 do składania oświadczeń woli 

               w imieniu oferenta 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


