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Brzeźnio, dn. 27.12.2013r. 

                                   
Do wszystkich Wykonawców 

 

Nz. R.271.15.2013 

Zawiadomienie  

o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  

Gminę Brzeźnio z siedzibą: ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio postępowaniu o udzielenie za-

mówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn.:  

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 000 zł 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę –  

Bank Spółdzielczy w Poddębicach, ul. Łódzka 33, 99-200 Poddębice 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najkorzystniejszą 

cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert 

przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące ofer-

ty: 

1) konsorcjum: 
lider konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Sieradzu, ul. Sukiennicza 3, 98-200 Sieradz 
członek konsorcjum: SGB – Bank Spółka Akcyjna, ul. szarych Szeregów 23a, 60-462 
Poznań 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 97,73 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 97,73 pkt 

 

2) Bank Spółdzielczy w Poddębicach, ul. Łódzka 33, 99-200 Poddębice 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicz-

nych z postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców. 

 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicz-

nych w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 
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Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicz-

nych może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  

o terminie i miejscu podpisania umowy.  

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

Dział VI „Środki ochrony prawnej”. 

 

 

 

 

 
                                                                                              Wójt Gminy 

                                                                                              /-/ mgr Dorota Kubiak 
   Kierownik Zamawiającego 

 


