Regulamin Wójta pon. 30 tys. euro

ZP.271.23.2018

INWESTOR
Gmina BIAŁY DUNAJEC
ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
Tel. 018 20 73 125, 20 73 197; tel./fax 018 20 73 124

MATERIAŁY
PRZETARGOWE
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Instrukcje dla oferenta
Miejscowość: Biały Dunajec

Zadanie: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na okres 6 lat

w wysokości do 1 000 000,00 złotych.

pieczęć zamawiającego

podpis i pieczęć imienna

Biały Dunajec listopad 2018

ZP.271.23.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO
Przedmiot zamówienia:
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na okres 6 lat
w wysokości do 1 000 000,00 złotych
I. Zamawiający
Gmina Biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
www.bialydunajec.com.pl
sekretariat@bialydunajec.com.pl
7.45 – 15.30
telefon (0-18) 20-731-97 ; fax (0-18) 20-731-24
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie obejmuje: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na okres 6 lat
w wysokości do 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100)
przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biały
Dunajec w roku 2018.
2. Podstawowe dane o kredycie:
1) Rodzaj transakcji: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na okres 6 lat.
2) Kwota i waluta kredytu: do 1 000 000,00 złotych- PLN (słownie: jeden milion
złotych 00/100).
3) Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez
Zamawiającego, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego
rozpatrzeniu. Wykonawca zadeklaruje gotowość do udzielenia kredytu w ciągu 3
dni roboczych od podpisania umowy, przy czym środki finansowe udzielonego
kredytu będą uruchomione według dyspozycji Zamawiającego i przekazywane
przez Wykonawcę na konto Zamawiającego.
4) Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 28 grudnia 2018 roku.
5) Spłata kredytu: nastąpi do 30 listopada 2024 roku.
6) Terminy spłaty kapitału: spłata kapitału odbywać się będzie w 2 ratach rocznie, do
30 czerwca i do 30 listopada każdego roku, przy założeniu, że płatność będzie
następowała w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
7) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w 2 ratach rocznie, do 30
czerwca i do 30 listopada każdego roku, przy założeniu, że płatność będzie
następowała w ostatnim dniu roboczym miesiąca. W pierwszym okresie
obrachunkowym naliczanie odsetek rozpocznie się od dnia uruchomienia kredytu i

zakończy się dnia 30 czerwca 2019 r. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od
kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia. Podstawą oprocentowania kredytu
będzie zmienna stopa procentowa ustalona na podstawie stawki WIBOR 1M i
stała marża banku w stosunku rocznym przedstawiona w ofercie. Co oznacza, że
zmienne oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej
arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca
kalendarzowego, liczone za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca i
stałej marży banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie.
Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w
okresie kredytowania według stawki WIBOR 1M za poprzedni miesiąc
kalendarzowy, również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego
uwzględnia się miesiąc poprzedzający dzień zaciągnięcia kredytu.
8) Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres
kredytowania. Bank nie będzie pobierał opłat dodatkowych, nie wynikających
bezpośrednio z umowy i przedłożonej oferty.
9) Do wyliczenia oprocentowania kredytu w ofercie należy przyjąć średnią stawkę
bazową WIBOR 1M za miesiąc październik 2018 roku wynoszącą 1,64 %, stałą
marżę banku oraz planowany harmonogram spłat kredytu.
10) Zamawiającemu przysługuje prawo do:
a) przedterminowej spłaty całości lub części kredytu – bez ponoszenia
jakichkolwiek dodatkowych opłat,
b) do odroczenia terminu spłaty ustalonych rat kredytu i odsetek po podpisaniu
stosownego aneksu.
11) W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu:
a) odsetki liczone będą za okres faktycznego wykorzystania kredytu,
b) harmonogram spłat nie ulegnie zmianie, a spłacony kapitał zostanie zaliczony
na spłaty najbliższych rat.
12) Planowany harmonogram spłat kapitału w latach:
Lp.
Lata
Raty
1.
30-06-2019
10 000,00
2.
30-11-2019
10 000,00
3.
30-06-2020
10 000,00
4.
30-11-2020
10 000,00
5.
30-06-2021
110 000,00
6.
30-11-2021
110 000,00
7.
30-06-2022
90 000,00
8.
30-11-2022
90 000,00
9.
30-06-2023
200 000,00
10.
30-11-2023
200 000,00
11.
30-06-2024
80 000,00
12.
30-11-2024
80 000,00
Ogółem
1 000 000,00
13) Wykonawca w składanej ofercie będzie musiał określić całkowity szacunkowy
koszt, jaki Zamawiający poniesie w związku z obsługą kredytu będącego

przedmiotem niniejszego postępowania. Do obliczenia całkowitego szacunkowego
kosztu kredytu Wykonawca zastosuje sposób określony poniżej:
Poniższe założenia są czysto hipotetyczne. Ich celem jest przedstawić
Wykonawcom sposób skalkulowania ceny ofertowej, która będzie stanowiła
podstawę do wyboru oferty najkorzystniejszej.
a) Kwota kredytu: 1 000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych
00/100)
b) Uruchomienie kredytu: 10.12.2018 roku (do obliczeń należy przyjąć, iż
cały kredyt został uruchomiony w tym dniu)
c) Oprocentowanie kredytu: 1,64% + stała marża banku = ……., a także
planowany harmonogram spłat kredytu.
Wspólny słownik zamówień kredytu (CPV): 66113000-5 (usługi udzielania kredytu)
III. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie ma zostać zrealizowane w następującym
wymaganym terminie:
Czas trwania zamówienia (termin wykonania):
- data uruchomienia kredytu: 10.12.2018r.
- data zakończenia, spłata kredytu: do dnia 30.11.2024r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Zamawiający przekazuje Wykonawcom następujące dokumenty mające umożliwić
zbadania jego zdolności kredytowej:
1) Statut Gminy Biały Dunajec.
2) Potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej
3) Zaświadczenie o numerze REGON
4) Uchwałę o powołaniu Skarbnika Gminy Biały Dunajec.
5) Uchwałę budżetowa na 2018 rok.
6) Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS za III kwartał 2018 roku,
7) Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S od początku roku do 30 września 2018 roku.

8) Uchwała Nr. SO.X/420/89/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: możliwości spłaty
kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Biały Dunajec.
9) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biały Dunajec stanowiąca załącznik nr 1 do
Uchwały nr XLVII/276/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 15 października 2018
roku.
10) Uchwała nr XLVIII/279/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018.
Ponadto Zamawiający informuje, że przedstawiciele potencjalnych Wykonawców, którzy
zamierzają ubiegać się o uzyskanie niniejszego zamówienia publicznego, mogą dodatkowo
zapoznać się z dokumentacją finansową Zamawiającego w celu zbadania jego zdolności
kredytowej, w Urzędzie Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, pok. Nr 11 (Pokój
Skarbnika Gminy).
3. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Ewa Cudzich-Stala – Inspektor ds. księgowości budżetowej pełniąca zastępstwo za Skarbnika
Gminy Biały Dunajec (kontaktować można się osobiście w budynku
Urzędu pok. nr 13 w godz. od 8:00 do 14:00 lub telefonicznie pod numer
(0-18) 20 795 26).
Adam Matyga – Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Biały Dunajec
(kontaktować można się osobiście w budynku Urzędu pok. nr 1w godz. od 7:30 do 15:30 lub
telefonicznie pod numer (0-18) 20 795 21)
3. Dokumenty wymagane:
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,
- zaparafowany i podpisany projekt umowy – zał. nr 2,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
V. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie/ w:
siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy Biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
Sekretariat Urzędu
3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego
na w/w adres.
3.3 Oznakowane następująco: ZP.271.23.2018
„Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na okres 6 lat
w wysokości do 1 000.000,00 złotych”
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać:

w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy Biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
Sekretariat
do dnia 2018-12-06 do godz. 15:30.
VII. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):
------------------------------------------------------------------------| Nazwa kryterium
|Waga |
--------------------------------------------------------------------------|Cena
| 100 |
--------------------------------------------------------------------------Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę
punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany
jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego
Nazwa kryterium:
Wzór:

Cena
C b=C min/C b*100pkt=

C b - Cena badana
C min. - Cena najniższa
Sposób oceny:
Cena najniższa posiada maksymalną ilość punktów, pozostałe
proporcjonalnie do najniższej.
3. Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
VII. Załączniki
1) Formularz ofertowy - zał. Nr 1
2) Projekt umowy – zał. Nr 2
3) Dokumenty mające umożliwić zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego – zał. Nr 3

29.11.2018
....................................................................
data i podpis Zamawiającego

