OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaciągnięcie kredytu
długoterminowego na kwotę 1.000.000 zł” , numer sprawy: IG.271.1.6.2012
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Wójt Gminy Manowo informuje, że w
prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
I Oddział w Koszalinie
75-033 Koszalin, ul. Zwycięstwa 13/1
Wykonawca złożył jedyną ofertę w postępowaniu, nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą
wymagania postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Nazwy (firmy), imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie I Oddział w Koszalinie
75-033 Koszalin, ul. Zwycięstwa 13/1

Liczba
Liczba
punktów punktów
w
w
kryterium kryterium
„cena”
„marża”
90,00

10,00

Łączna
punktacja

100,00

Informacja o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty.
W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, żadna oferta nie została
odrzucona.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) w dziale VI.
Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany, przysługuje odwołanie.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
w przypadku zawiadomienia wysłanego za pomocą faxu, maila lub 10 dni – w przypadku wysłania
zawiadomienia drogą pocztową. Umowa może zostać zawarta przed upływem tego okresu, jeśli nie
odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Manowo, dnia 9 lipca 2012 r.

