Łosice dnia 30 kwietnia 2018r.

Numer sprawy 272.ZP.2.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:
„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1 520 000 złotych z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łosickiego w wysokości 1 069 540 zł
oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 450 460 zł”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.)
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Łosicki 08-200 Łosice ul. Narutowicza 6
Strona http://www.e-bip.pl/start/37
Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
strona http://www.e-bip.pl/start/37
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
Główny przedmiot

Słownictwo główne
66.11.30.00-5

Słownictwo uzupełniające

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do 15.12.2030r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)
nie podlegają wykluczeniu;
2)
spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego dotyczące:
a)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku jeśli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie

czynności bankowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.) lub przedstawi inny dokument upoważniający do
wykonywania czynności bankowych wydany przez właściwy organ.
b)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Określenie warunku:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
c)
zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunku:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium - cena najniższa
Czas realizacji zamówienia

60 pkt.
40 pkt

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2018-05-25 do godz. 12 00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach
ul. Narutowicza 6 , 08-200 Łosice ,pokój 29 – sekretariat.
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-05- 25 godz. 12 15 .
w Starostwie Powiatowym w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 552658-N-2018 dnia 2018-04-30.

STAROSTA
Bożena Niedzielak

