
GMINA BARANÓW 

24-105 Baranów 

ul. Rynek 14 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

GMINA BARANÓW 

z a p r a s z a 

do złożenia oferty na wykonanie zadania: 

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Baranów na 2020 r. w kwocie 1.000.000,00 złotych 

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych) 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie kredytu długoterminowego  

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Baranów na 2020 r.  

w kwocie 1.000.000,00 zł”. 

2. Warunki uruchomienia i spłaty kredytu: 

1) dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji 

Zamawiającego w terminach i co najmniej dwóch transzach dostosowanych  

do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem kredytu do dnia 30 grudnia 2020 r.  

na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego; 

2) pisemne polecenie Zamawiającego realizowane będzie maksymalnie w ciągu 3 dni 

roboczych od otrzymania dyspozycji od Zamawiającego;  

3) okres spłaty kredytu – 48 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2021 r. ; 

4) spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych w ostatnim dniu ostatniego 

miesiąca każdego kwartału, przy uwzględnieniu wymaganego przez Zamawiającego 

harmonogramu spłaty kredytu; 

5) terminy spłaty kredytu w latach 2021 -2024: 

a) w 2021 roku: 4 raty po 7.000,00 zł; łącznie – 28.000,00 zł,  

b) w 2022 roku: 4 raty po 75.000,00 zł; łącznie – 300.000,00 zł,  

c) w 2023 roku: 4 raty po 75.000,00 zł; łącznie – 300.000,00 zł, 

d) w 2024 roku: 4 raty po 93.000,00 zł; łącznie – 372.000,00 zł. 

3. Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych, w wysokości 

odpowiedniej do wykorzystanego kredytu z uwzględnieniem rzeczywistej liczby dni  

w poszczególnych miesiącach: 

1) Odsetki od udzielonego kredytu płatne będą do 10 dnia miesiąca za miesiąc 

poprzedni. Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, 

licząc od dnia jego udzielenia. Naliczanie odsetek dokonuje się w miesięcznych 

okresach i o ich wysokości należy poinformować Kredytobiorcę; 

2) Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu; 

3) Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy; 

4) Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata 

odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo 

wolnym od pracy. 

4. Koszty obsługi kredytu stanowi:  

 oprocentowanie kredytu - zmienne, stopa referencyjna WIBOR 1M (stopa będzie 

aktualizowana przez bank co miesiąc) plus stała marża banku. 

5. Nie przewiduje się ponoszenia innych kosztów oprócz kosztów oprocentowania kredytu. 
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6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywać się w złotych 

polskich.  

7. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową. 

8. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni 

9. Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części 

bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń 

z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania 

pozostaje bez zmian, chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycję na piśmie.  

10. Kredytobiorca, w przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, ma prawo wskazać 

konkretne raty kredytu z harmonogramu, na poczet których dokonał wpłaty. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z całości lub części przyznanego kredytu, 

bez dodatkowych opłat, prowizji i kar.  

12. Zamawiający zastrzega sobie bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody banku 

prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów, odsetki będą liczone  

do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy.  

13. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.  

14. Zamawiający nie będzie wypełniał przesłanych przez Wykonawców wszelkich 

załączników, tabel stanowiących wzory opracowane przez Wykonawców. Jednakże 

odpowie na każde pytanie dotyczące SIWZ oraz przekaże informacje niezbędne do 

zbadania zdolności kredytowej gminy, a także do przygotowania i złożenia oferty.  

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych dodatkowych opłat 

związanych z usługą wykonania przedmiotu zamówienia.  

16. Zamawiający dopuści wprowadzenie do umowy zmian, które są korzystne  

dla Zamawiającego a wynikać będą z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

 

II. Termin realizacji zamówienia: 

1. Kredyt będzie do dyspozycji Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia  

30 grudnia 2020 r. 

2. Spłata kredytu (kapitału) będzie następować od  2021 do 2024 r. 

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego. 

2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy 

oraz napis: Oferta na wykonanie zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego  

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Baranów na 2020 r. w kwocie 

1.000.000,00 zł”. 

3. Ofertę wraz załącznikami wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia należy sporządzić i złożyć zgodnie z postanowieniami niniejszego 

zaproszenia do złożenia oferty oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

IV. Termin i miejsce złożenia oraz otwarcia ofert:  

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14 lipca 2020 r., do godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego: Urząd Gminy Baranów (sekretariat), ul. Rynek 14, 24-105 Baranów. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Baranów. 

 

 Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: 

 w zakresie przedmiotu zamówienia - Joanna Kukier - Skarbnik Gminy, 

 w zakresie procedury postępowania - Stanisław Włodarczyk - Sekretarz Gminy;  
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tel. 81 883 40 27, e-mail: gmina@gminabaranow.pl 

 

Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty, SIWZ wraz z załącznikami można otrzymać  

w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów oraz jest dostępne na stronie internetowej: 

www.bip.gminabaranow.pl 

 

Baranów, dnia 25 czerwca 2020 r.  

Wójt Gminy Baranów 

 

Mirosław Roman Grzelak 

 

 

W załączeniu: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 


