
Nr sprawy: RGK-I-341/14/04 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 
 

Gmina Miejska Dynów; 36-065 Dynów; tel./fax 0-16 6521093; województwo 
podkarpackie; powiat rzeszowski  
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na udzieleniu kredytu na 
sfinansowanie inwestycji objętych dotacją z programu Sapard 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 

* udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego objętego dotacją z programu 
Sapard na realizację następujących zadań inwestycyjnych realizowanych przez 
GminęMiejską Dynów: 

1. Budowa zespołu boisk do gier sportowych w Dynowie – kwota kredytu  - 
191.000,00 zł

2. Modernizacja /przebudowa/ drogi gminnej ul. Podgórska w Dynowie – kwota 
kredytu – 33.600,00 zł

3. Modernizacja /przebudowa/ drogi gminnej ul. Karolówka w Dynowie – kwota 
kredytu – 19.700,00 zł

Łączna kwota kredytu wynosi: 244.300,00 zł.
*okres kredytowania – 3 lata 
*kadencja w spłacie kapitału – 1 rok  
*spłata kapitału po upływie karencji w okresach kwartalnych 
* oprocentowanie: ustalone w oparciu o stawkę WIBOR równą stawce WIBOR 
dla depozytów jednomiesięcznych notowanych na dwa dni robocze przed 
rozpoczęciem okresu odsetkowego plus marża banku 
* zabezpieczenie: pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym do 
wysokości zadłużenia wraz z odsetkami, weksel własny in blanco 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej 
Termin wykonania zamówienia -  jednorazowa transza w    wysokości 
244.300,00 zł. w terminie do 30 września 2004 r. z możliwością skrócenia 
terminu 
 
Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie 
Zamawiającego pok. nr 4 w godz. pracy Urzędu  Miejskiego – cena SIWZ  30 zł
bądź za zaliczeniem  pocztowym. 
Zamawiający odstępuje od obowiązku wpłaty wadium. 
Warunkiem udziału w postępowaniu  jest przedłożenie: 



- wypisu z rejestru handlowego i statutu banku  
- zezwolenie Prezesa NBP na wykonanie czynności bankowych 
- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 

Kryteria oceny ofert: 
- najniższa cena 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Urząd Miejski w Dynowie pok. nr 10 – sekretariat 
30.08.2004 r. godz 9.00 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
30.08 2004 r. godz. 9.30 Urząd Miejski w Dynowie – Sala Narad 
 
Termin związania ofertą – 29.09.2004 r. 
Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego – 12.08.2004 r. 

 

Burmistrz Miasta Dynowa 
 


