
Łowicz, dnia 23.11.2009 r. 
 
 
AB.3421-15/09        
 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
oraz o wykluczeniu z postępowania i odrzuceniu oferty 

 
 
          Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, Ŝe w wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Udzielenie w 2009 r. kredytu 
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Powiatu 
Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów” wybrano Wykonawcę: 
 

Bank DNB NORD POLSKA S.A. 
ul. Postępu 15C 

02-676 Warszawa. 
 

Oferta złoŜona przez powyŜszego Wykonawcę uzyskała najwyŜszą liczbę 
punktów według kryterium oceny ustalonego przez Zamawiającego, którym była 
cena. 

 
W trakcie prowadzonego postępowania oferty złoŜyli następujący Wykonawcy: 

 
Oferta 1  
ING Bank Śląski S.A. Region Łódź 
ul. Srebrna 32 
91-334 Łódź 
 
Oferta 2 
 
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 
Oddział w Łowiczu 
ul. Nowy Rynek 30 
99-400 Łowicz 
 
Oferta nr 3 
Bank DNB NORD POLSKA S.A.  
ul. Postępu 15C 
02-676 Warszawa.  
 
ING Bank Śląski S.A. Region Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Srebrnej 32 został 
wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Wykonawca nie złoŜył 
oświadczenia o posiadaniu prawa do wykonywania działalności gospodarczej 
w zakresie objętym zamówieniem z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego 
Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku. Niniejsze 
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oświadczenie było jednym z dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu.   
Oferta złoŜona przez wyŜej wskazanego Wykonawcę została odrzucona 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 
r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – oferta złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego 
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlega odrzuceniu.  
 
Oferty podlegające ocenie uzyskały w kryterium ceny następującą punktację: 

Oferta nr 2: 74,32 
Oferta nr 3: 100,00. 
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony 
prawnej”. 
 
 
 

Starosta Łowicki 
Janusz Michalak 
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