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WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 Gmina Czeremcha 

17-240 Czeremcha 

ul. Duboisa 14  

NIP 603 0000 203 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego  deficytu budżetu Gminy 

Czeremcha w kwocie 1 300 000,00 zł  

1. Zamawiający: 

Gmina Czeremcha  

reprezentowana przez Wójta Gminy, 

17-240 Czeremcha 

ul. Duboisa 14 
 tel./fax.: 85 685 04 00 

 

2. Postanowienia ogólne:  

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.  1986  ze zm.). Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert . 

Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert ,Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert . O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej , na 

której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe  . Zamawiający zastrzega sobie  prawo do 

unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia 

postępowania bez wyboru oferty.   

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy 

Czeremcha w kwocie 1 300 000,00 zł  

       Kwota kredytu 1 300 000,00 zł( słownie : jeden milion  trzysta  tysięcy złotych) 

Okres kredytowania  od 27.06.2019 r. do 31.12.2019 r. 

       Spłata należnych odsetek będzie następować miesięcznie.  

Kredyt oprocentowany wg  zmiennej stopy procentowej liczonej w oparciu o stawkę WIBOR 1M z 

ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc , za który naliczane będą odsetki  plus 

marża banku ( do dwóch miejsc po przecinku). Dla potrzeb sporządzenia oferty  należy przyjąć stawkę 



WIBOR  1 M z dnia 14.05.2019 r.  Pierwsze odsetki płatne 15 dnia miesiąca następnego po 

uruchomieniu kredytu . 

Odsetki płatne będą do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni po otrzymaniu 

wystawionego przez Wykonawcę stosownego wyliczenia odsetek. Wyliczenie odsetek powinno 

pokazywać sposób ich wyliczenia tj. kwotę wykorzystanego kredytu, liczbę dni oraz stopę 

procentową. Odsetki będą wnoszone przez Zamawiającego na rachunek wskazany w umowie 

kredytowej. 

Zamawiający oczekuje ,iż uruchomienie kredytu nie będzie wymagało składania odrębnych wniosków 

kredytowych. 

Zamawiający oczekuje iż Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia zaciągniętego 

zobowiązania, a jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą zabezpieczenia będzie weksel 

własny In blanco na warunkach określonych w deklaracji wekslowej.  

 

4 Termin wykonania zamówienia :  

Wypłata kredytu 

I transza w kwocie 650 000,000 zł w dniu 27 czerwca 2019 r.  

II transza w kwocie 650 000,00 zł w dniu 15 lipca 2019 r.   

Spłata kredytu w terminie do 31.12.2019 r. 

Do wyliczenia odsetek przy sporządzaniu ofert cenowej należy przyjąć, że rok ma 365 dni oraz 

rzeczywistą ilość dni w miesiącu.  

Zamawiający nie przewiduje oprócz oprocentowania uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych 

z tytułu przyznania kredytu. 

Wykonawca załączy do oferty własny projekt umowy kredytowej odpowiadający wszystkim 

warunkom wymienionym przez Zamawiającego. 

Zakłada  się możliwość przesunięcia terminu uruchomienia kredytu oraz możliwość dokonania 

podziału na inne transze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości 

postawionego do jego dyspozycji kredytu bez podania przyczyn ,  a Wykonawca nie będzie pobierał 

żadnych opłat z tego tytułu . Zamawiający ma prawo wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu 

bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości  kredytu 

każda z wpłat powoduje zmniejszenie zadłużenia pod datą wpływu do Wykonawcy.  

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych na przedmiot zamówienia.  

5. Kryteria oceny  ofert: 

Kryterium oceny ofert będzie koszt udzielonego kredytu. 

6. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym 



Osobą upoważnioną do kontaktu jest : 

 Mirosława Kondracka- Najbuk - Skarbnik Gminy tel. 85 685 04 00, 85 685 00 08 , 

7. Sposób przygotowania ofert miejsce i termin składania: 

Ofertę sporządza się  w języku polskim , cenę należy podać w polskich złotych.  

Ofertę należy złożyć w kopercie opisaną hasłem  „Udzielenie kredytu krótkoterminowego na 

sfinansowanie przejściowego  deficytu budżetu Gminy Czeremcha w kwocie 1 300 000,00 zł”  

Dokumenty sporządzone przez oferenta powinny być podpisane przez osobę uprawnioną. 

Cenę oferty należy podać w sposób następujący: 

Kredyt  1 300 000,00 zł 

Koszt obsługi kredytu    ( WIBOR 1M + MARŻA BANKU ) …………………………..% 

Razem …………………………………………………………………………………………………………………….zł 

Zamawiający wymaga,  aby do wyliczenia ceny przyjąć stawkę WIBOR 1M  na dzień  14.05.2019 r. a 

okres kredytowania  od  27.06.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Do ofert należy załączyć następujące dokumenty: 

- poświadczenie  posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszego zamówienia tj. Wykonawca ma wykazać , że posiada właściwe w rozumieniu ustawy z 

dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2187  z późn. zm.)zezwolenie 

na utworzenie banku( oddziału banku zagranicznego) lub zezwolenie na rozpoczęcie przez bank 

działalności wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego lub rozporządzenie RM w sprawie 

utworzenia banku oraz rozporządzenie RM w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie niektórych 

banków w spółki akcyjnej . 

 - projekt umowy kredytowej, 

- spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. 

Oferty należy składać do godz.  12:00  dnia  5  czerwca  2019 r.  

Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do wszelkich 

czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających z art. 353 i art. 99 KC.  

Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej oraz czas jego działania. 

8. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiającego do specyfikacji dołącza się 

następujące dokumenty: 

1. Kopia sprawozdania Rb-Z za I kwartał 2019 r., 

http://ug-czeremcha.pbip.pl/sendFile.php?inf=5381&z=5  



2. Kopia sprawozdania Rb-N za I kwartał 2019 r., 

http://ug-czeremcha.pbip.pl/sendFile.php?inf=5381&z=3  

3.  Kopia sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2019 r., 

http://ug-czeremcha.pbip.pl/sendFile.php?inf=5381&z=4  

4.  Kopia sprawozdania Rb-27 S  za I kwartał 2019 r., 

http://ug-czeremcha.pbip.pl/sendFile.php?inf=5381&z=1  

5. Kopia sprawozdania Rb-28 S  za I kwartał 2019 r., 

http://ug-czeremcha.pbip.pl/sendFile.php?inf=5381&z=2  

6.Zarządzenie Nr 20/19 Wójta gminy Czeremcha w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z 

wykonania budżetu gminy Czeremcha za 2018 r. 

http://ug-czeremcha.pbip.pl/sendFile.php?inf=5327&z=1 

7.  Uchwała Nr II-00321-37/19 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 

dnia 11 kwietnia 2019 r.  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czeremcha 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. 

http://ug-czeremcha.pbip.pl/sendFile.php?inf=5351&z=1 

8. Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Czeremcha z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Czeremcha na rok 2019 , 

http://ug-czeremcha.pbip.pl/sendFile.php?inf=5244&z=2  

9.  Uchwała Nr II-00312-21/19 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 

dnia 14 stycznia  2019 r.  w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu  

Gminy  Czeremcha . 

http://ug-czeremcha.pbip.pl/sendFile.php?inf=5278&z=1  

 

 

Wójt Gminy 

Jerzy Wasiluk  

 

 

 

 



 

Załącznik  „Oferta” 

 

 

Nazwa wykonawcy………………………….…………………………………..…………… …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….  

Adres wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………  

Numer telefonu / fax ……………………………………………………………………………………………………………………..  

Strona internetowa................................................................................................................... 

NUMER REGON....................................................................................................................… 

NUMER NIP............................................................................................................................  

O F E R T A  

Nawiązując do zapytania ofertowego nr …...................... z dnia …................. na: 

.................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................  

1. Składamy ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem 

ofertowym za cenę:  

cena brutto................…………................………zł  

(słownie: ………………………………..……………………......................................  

.....................................................................................................................................)  

w tym:  

- cena netto..............……………….......................zł  

(słownie: ……………………………………………………......................................  

.................................................................................................................................)  

- podatek VAT (.....%) .........................................zł  

(słownie: …………………………………………………......................................…  

................................................................................................................................)  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń.  



3. W razie wybrania oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na podstawie warunków 

określonych w zapytaniu ofertowym.  

4. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:  

1) ……...………….……………….…………………………………………………..  

2) ………...………….…………………………………………………………………..….  

3) ………………………………………………………….………………………………..  

4) ……………………………………………………...……………………………………  

………..…..……, dnia …………..  

………………………………………                                                                                                                               

(podpis osoby uprawnionej)  

                            

 ………………………………….  

        (pieczęć Wykonawcy)  

 

 


