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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347285-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Dukla: Usługi udzielania kredytu
2022/S 122-347285
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dukla
Krajowy numer identyfikacyjny: OI.271.12.2022
Adres pocztowy: ul. Trakt Węgierski 11
Miejscowość: Dukla
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 38-450
Państwo: Polska
E-mail: przetarg@dukla.pl
Tel.: +48 134329135
Faks: +48 134331011
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.dukla.pl//
Adres profilu nabywcy: http://bip.dukla.pl//
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.dukla.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu do kwoty 9.450.000,00 zł na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego Gminy Dukla na rok 2022 w wysokości 7.300.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej z
Numer referencyjny: OI.271.12.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
2. Cena udzielenia i obsługi kredytu wynosi .................................zł.
Słownie .......................................................................................................................................
wg wyliczenia Co = Ko tj. Co = .......................................................................
Ko- koszt odsetek,
WIBOR 1M – 6,44 z dnia 22.06.2022 r.,
Mz- marża Banku,
Ko = kapitał pozostały do spłaty *(WIBOR 1M + Mz )/365* ilość dni w okresie
Gdzie:
Mz - ........%
Sposób obliczenia ceny oferty na usługę bankową – kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego Gminy Dukla na rok 2022 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów w rozbiciu na okres 2022-2036 (Uwaga: raty płatne na ostatni dzień roboczy
kwartału z wyjątkiem ostatniej raty płatnej 20 grudnia 2036).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dukla

II.2.4)

Opis zamówienia:
2. Cena udzielenia i obsługi kredytu wynosi .................................zł.
Słownie .......................................................................................................................................
wg wyliczenia Co = Ko tj. Co = .......................................................................
Ko- koszt odsetek,
WIBOR 1M – 6,44 z dnia 22.06.2022 r.,
Mz- marża Banku,
Ko = kapitał pozostały do spłaty *(WIBOR 1M + Mz )/365* ilość dni w okresie
Gdzie:
Mz - ........%
Sposób obliczenia ceny oferty na usługę bankową – kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego Gminy Dukla na rok 2022 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów w rozbiciu na okres 2022-2036 (Uwaga: raty płatne na ostatni dzień roboczy
kwartału z wyjątkiem ostatniej raty płatnej 20 grudnia 2036).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/09/2022
Koniec: 31/12/2022
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
brak

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2022
Czas lokalny: 08:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2022
Czas lokalny: 09:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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VI.5)

4/4

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2022
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