
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro 

1. Burmistrz Iłowej, jako Zamawiający 

ul. Żeromskiego 27, 

68-120 Iłowa,

tel. 068-3774420, fax. 3774240, email: ilowa@ilowa.pl  

o g ł a s z a

2.  Przetarg  nieograniczony  o  wartości  szacunkowej  poniżej  60.000  euro  na  udzielenie  i
obsługę kredytu długoterminowego Gminie Iłowa.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, która udostępniana jest nieodpłatnie, można
uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, lub
zostanie  wysłana  pocztą  na  pisemny  wniosek  oferenta.  Wyjaśnień  treści  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia udzielają Skarbnik Gminy Pani Ewa Pasternak – Jerz, tel. (
068 ) 3774-420 w godzinach od 8 do 15-tej, lub Z-ca Skarbnika Pani Elżbieta Bielecka, tel. (
068 ) 3774 –420 w godzinach od 8 do 15 – tej.

4. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Gminie Iłowa
na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
w szkole podstawowej i gimnazjum w Iłowej.” 

● kwota kredytu – 210.000 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych)

● okres kredytowania – 3 lata

● spłata kapitału i odsetek – od stycznia 2006 r. w kwartalnych ratach na koniec
kwartału

●  ilość transz – jednorazowo

● termin postawienia środków do dyspozycji Zamawiającego – niezwłocznie po
podpisaniu umowy

● Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia wymagany jest na dzień 12 września 2005 r.

7. Warunki udziału oferentów w postępowaniu i sposób dokonywania oceny tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (oferenci), którzy spełniają następujące
warunki:

● posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

● posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuj ą osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego,

● znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,



● nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. nr 19 póz. 177 z późn. .zm.),

● warunki dodatkowe zostały określone w SIWZ

8.      Wadium jest nie wymagane.

9.      Kryterium oceny oferty jest najniższa cena – 100%.

10.  Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej (pok. 14) lub przesłać
pocztą w zamkniętym opakowaniu na adres Zamawiającego w terminie do 22 sierpnia 2005
r. do godz. 12 00 .

Otwarcie ofert nastąpi 22 sierpnia 2005 r. o godz. 12 30 (pok. 16).

11.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Burmistrz

      Aleksander Janus


