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Czeremcha, dnia 28.05.2019

Wszyscy oferenci
W wyniku zapytania ofertowego Nr Fn.3O52.1.2O19MKN z dnia ].5.05 ,2OL9 ,,Udzielenie kredytu
krótkoterminowego w kwocie 1300000,00 zł" wpłynęłynastępujące pytania:
1,.

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko jst postępowanie egzekucyjne
w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia ].
stycznia do dnia 20 lutego - za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100
000 zl orazże w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu
postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.
opd. przeciwko ist nie toczv sie żadne postepowonie eqzekucvine.

2.

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadlużenia w
sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty
finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia)
wynikające ze:
a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
c) płatnościratalnej, dokonywan ej przez okres dłuższyniż t2 miesięcy, za wykonane
dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonan ej przez osobę trzecią w trybie
określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji)wraz z restrukturyzacją
zadłużenia,za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych
przewidzianych na spłatę wcześniejzaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

e)

umowy wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu
zadań własnych jst,
- w kwocie wyższej

niżI% dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia

1

stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) |ub w kwocie wyższej niż 500
0O0 zł

odp. Aktuolnie nie wvstepuia nieuiete w kwocie zadłużenia w sprowozdaniach budżetowvch
lub wieloletniei proqnozie finansowei tronsokcie
3.

Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w banku innym niż PKO BP
zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak,
prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji.
Odp. Zamawiaiacv w roku bieżacvm nie zaciaqnał w banku innym niż PKO BP zobowiazanio

kredvtowe
4.

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów
nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich

spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni fiako restrqkturyzację
traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane
pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie

powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni,
zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadlużenia).
odp. zobowiazania nie sq obiete restrukturvzacia iw ostatnim roku nie wvstepowało
prrcterminowonie w ich spłacie.

5.

Czy weksel i deklaracja wekslowa opatrzone zostaną kontrasygnatą Skarbnika Gminy?

Odp. Tak,

6.

Czy Zamawiający dopuszcza, jako warunek uruchomienia kredytu złożenieweksla wraz z

deklaracją wekslową?
Odp. Tak.

7.

Czy przed uruchomieniem kredytu Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS

Us?
Odp. Tak.

8.

Czy Zamawiający dostarczy przed zawarciem un,lowy kredytu opinię RlO w sprawie

możliwościspłaty tra

,

Odp. Nie dotvczv.

nsa kcji

kredytowej?
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