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Pabianice, dnia 18.04.2018 r. 
.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 

 
FN.272.1.2018 

................................................. 
                       znak sprawy 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Kredyt długoterminowy zaci ągany przez Powiat Pabianicki w 2018 roku 
do wysokości 5 200 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” 
na przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18.04.2018 r. o godzinie 
1215 Komisja Przetargowa dokonała jawnego otwarcia złożonych ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Wiceprzewodnicząca Komisji Przetargowej 
poinformowała, że na sfinansowanie zamówienia Zarząd Powiatu zamierza przeznaczyć 
kwotę 738.500,00 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych 
00/100). 
Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji Przetargowej poinformowała, że w ramach 
prowadzonego postępowania w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wpłynęło siedem (7) ofert, natomiast po terminie nie wpłynęła żadna oferta. 
Otwartych zostało siedem (7) ofert: 
 
I.  OFERTA NR 1 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie 
ul. Klonowska 2 
98-360 Lututów 

2. Cena oferty z VAT - 612.348,68 zł   
 Prowizja - 0,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminach  

na następujących zasadach: 
 Kredyt długoterminowy zaciągany 

przez Powiat Pabianicki w 2018 roku 
do wysokości 5 200 000,00 zł  
na finansowanie planowanego  
deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów 
zostanie postawiony do dyspozycji przez 
bank od dnia podpisania umowy  
z możliwością wykorzystania w zależności 
od potrzeb do dnia 31 grudnia 2018 roku  
w ciągu 3 dni od momentu złożenia 
pisemnej dyspozycji. 
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 Kredyt uruchamiany będzie w formie 
przelewu z rachunku kredytowego 
na rachunek podstawowy budżetu powiatu 
nr 83 1020 3437 0000 1302 0018 0869 
otwarty przy Starostwie Powiatowym  
w Pabianicach w banku PKO BP S.A. 
Oddział w Pabianicach.  

 Karencja w spłacie kredytu do 27 czerwca 
2019 roku, w trakcie której spłacane 
są jedynie odsetki od kwoty zaciągniętego 
kredytu 

 Termin zapłaty prowizji wynikającej  
ze złożonej oferty nastąpi w dniu 
uruchomienia pierwszej transzy kredytu. 
Prowizja będzie płatna bezpośrednio  
przez Zamawiającego. 

 Spłata wyżej wymienionego kredytu wraz  
z odsetkami nastąpi nie później niż do dnia 
30 maja 2025 roku. 

4. Okres gwarancji - nie dotyczy 
5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

 
II.  OFERTA NR 2 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Powszechna Kasa Oszczędności 
Bank Polski Spółka Akcyjna 
Centralny Regionalny  
Oddział Korporacyjny w Warszawie 
Regionalne Centrum Korporacyjne w Łodzi  
Al. Piłsudskiego 153 
92-332 Łódź 

2. Cena oferty z VAT - 668.247,73 zł  
 Prowizja - 0,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminach  

na następujących zasadach: 
 Kredyt długoterminowy zaciągany 

przez Powiat Pabianicki w 2018 roku 
do wysokości 5 200 000,00 zł  
na finansowanie planowanego  
deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów 
zostanie postawiony do dyspozycji przez 
bank od dnia podpisania umowy  
z możliwością wykorzystania w zależności 
od potrzeb do dnia 31 grudnia 2018 roku  
w ciągu 3 dni od momentu złożenia 
pisemnej dyspozycji. 
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 Kredyt uruchamiany będzie w formie 
przelewu z rachunku kredytowego 
na rachunek podstawowy budżetu powiatu 
nr 83 1020 3437 0000 1302 0018 0869 
otwarty przy Starostwie Powiatowym  
w Pabianicach w banku PKO BP S.A. 
Oddział w Pabianicach.  

 Karencja w spłacie kredytu do 27 czerwca 
2019 roku, w trakcie której spłacane 
są jedynie odsetki od kwoty zaciągniętego 
kredytu 

 Termin zapłaty prowizji wynikającej  
ze złożonej oferty nastąpi w dniu 
uruchomienia pierwszej transzy kredytu. 
Prowizja będzie płatna bezpośrednio  
przez Zamawiającego. 

 Spłata wyżej wymienionego kredytu wraz  
z odsetkami nastąpi nie później niż do dnia 
30 maja 2025 roku. 

4. Okres gwarancji - nie dotyczy 
5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

 
III.  OFERTA NR 3 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
ul. Sokolska 34 
40-086 Katowice 

2. Cena oferty z VAT - 729.228,51 zł  
 Prowizja - 0,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminach  

na następujących zasadach: 
 Kredyt długoterminowy zaciągany 

przez Powiat Pabianicki w 2018 roku 
do wysokości 5 200 000,00 zł  
na finansowanie planowanego  
deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów 
zostanie postawiony do dyspozycji przez 
bank od dnia podpisania umowy  
z możliwością wykorzystania w zależności 
od potrzeb do dnia 31 grudnia 2018 roku  
w ciągu 3 dni od momentu złożenia 
pisemnej dyspozycji. 

 Kredyt uruchamiany będzie w formie 
przelewu z rachunku kredytowego 
na rachunek podstawowy budżetu powiatu 
nr 83 1020 3437 0000 1302 0018 0869 
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otwarty przy Starostwie Powiatowym  
w Pabianicach w banku PKO BP S.A. 
Oddział w Pabianicach.  

 Karencja w spłacie kredytu do 27 czerwca 
2019 roku, w trakcie której spłacane 
są jedynie odsetki od kwoty zaciągniętego 
kredytu 

 Termin zapłaty prowizji wynikającej  
ze złożonej oferty nastąpi w dniu 
uruchomienia pierwszej transzy kredytu. 
Prowizja będzie płatna bezpośrednio  
przez Zamawiającego. 

 Spłata wyżej wymienionego kredytu wraz  
z odsetkami nastąpi nie później niż do dnia 
30 maja 2025 roku. 

4. Okres gwarancji - nie dotyczy 
5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

 
IV.  OFERTA NR 4 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Bank Spółdzielczy w Zgierzu 
ul. Długa 62a 
95-100 Zgierz 

2. Cena oferty z VAT - 655.543,40 zł  
 Prowizja - 0,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminach  

na następujących zasadach: 
 Kredyt długoterminowy zaciągany 

przez Powiat Pabianicki w 2018 roku 
do wysokości 5 200 000,00 zł  
na finansowanie planowanego  
deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów 
zostanie postawiony do dyspozycji przez 
bank od dnia podpisania umowy  
z możliwością wykorzystania w zależności 
od potrzeb do dnia 31 grudnia 2018 roku  
w ciągu 3 dni od momentu złożenia 
pisemnej dyspozycji. 

 Kredyt uruchamiany będzie w formie 
przelewu z rachunku kredytowego 
na rachunek podstawowy budżetu powiatu 
nr 83 1020 3437 0000 1302 0018 0869 
otwarty przy Starostwie Powiatowym  
w Pabianicach w banku PKO BP S.A. 
Oddział w Pabianicach.  

 Karencja w spłacie kredytu do 27 czerwca 
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2019 roku, w trakcie której spłacane 
są jedynie odsetki od kwoty zaciągniętego 
kredytu 

 Termin zapłaty prowizji wynikającej  
ze złożonej oferty nastąpi w dniu 
uruchomienia pierwszej transzy kredytu. 
Prowizja będzie płatna bezpośrednio  
przez Zamawiającego. 

 Spłata wyżej wymienionego kredytu wraz  
z odsetkami nastąpi nie później niż do dnia 
30 maja 2025 roku. 

4. Okres gwarancji - nie dotyczy 
5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

 
V. OFERTA NR 5 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Bank Spółdzielczy w Bełchatowie 
ul. Piłsudskiego 14 
97-400 Bełchatów 

2. Cena oferty z VAT - 579.895,79 zł   
 Prowizja - 0,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminach  

na następujących zasadach: 
 Kredyt długoterminowy zaciągany 

przez Powiat Pabianicki w 2018 roku 
do wysokości 5 200 000,00 zł  
na finansowanie planowanego  
deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów 
zostanie postawiony do dyspozycji przez 
bank od dnia podpisania umowy  
z możliwością wykorzystania w zależności 
od potrzeb do dnia 31 grudnia 2018 roku  
w ciągu 3 dni od momentu złożenia 
pisemnej dyspozycji. 

 Kredyt uruchamiany będzie w formie 
przelewu z rachunku kredytowego 
na rachunek podstawowy budżetu powiatu 
nr 83 1020 3437 0000 1302 0018 0869 
otwarty przy Starostwie Powiatowym  
w Pabianicach w banku PKO BP S.A. 
Oddział w Pabianicach.  

 Karencja w spłacie kredytu do 27 czerwca 
2019 roku, w trakcie której spłacane 
są jedynie odsetki od kwoty zaciągniętego 
kredytu 
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 Termin zapłaty prowizji wynikającej  
ze złożonej oferty nastąpi w dniu 
uruchomienia pierwszej transzy kredytu. 
Prowizja będzie płatna bezpośrednio  
przez Zamawiającego. 

 Spłata wyżej wymienionego kredytu wraz  
z odsetkami nastąpi nie później niż do dnia 
30 maja 2025 roku. 

4. Okres gwarancji - nie dotyczy 
5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

 
VI.  OFERTA NR 6 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Ludowy bank Spółdzielczy  
w Zduńskiej Woli 
ul. Dąbrowskiego 31 
98-220 Zduńska Wola 

2. Cena oferty z VAT - 578.992,57 zł  
 Prowizja - 0,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminach  

na następujących zasadach: 
 Kredyt długoterminowy zaciągany 

przez Powiat Pabianicki w 2018 roku 
do wysokości 5 200 000,00 zł  
na finansowanie planowanego  
deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów 
zostanie postawiony do dyspozycji przez 
bank od dnia podpisania umowy  
z możliwością wykorzystania w zależności 
od potrzeb do dnia 31 grudnia 2018 roku  
w ciągu 3 dni od momentu złożenia 
pisemnej dyspozycji. 

 Kredyt uruchamiany będzie w formie 
przelewu z rachunku kredytowego 
na rachunek podstawowy budżetu powiatu 
nr 83 1020 3437 0000 1302 0018 0869 
otwarty przy Starostwie Powiatowym  
w Pabianicach w banku PKO BP S.A. 
Oddział w Pabianicach.  

 Karencja w spłacie kredytu do 27 czerwca 
2019 roku, w trakcie której spłacane 
są jedynie odsetki od kwoty zaciągniętego 
kredytu 
 

 Termin zapłaty prowizji wynikającej  
ze złożonej oferty nastąpi w dniu 
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uruchomienia pierwszej transzy kredytu. 
Prowizja będzie płatna bezpośrednio  
przez Zamawiającego. 

 Spłata wyżej wymienionego kredytu wraz  
z odsetkami nastąpi nie później niż do dnia 
30 maja 2025 roku. 

4. Okres gwarancji - nie dotyczy 
5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

 
VII.  OFERTA NR 7 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Bank Spółdzielczy  
Towarzystwo  
Oszczędnościowo – Pożyczkowe  
„PA-Co-BANK”  
w Pabianicach 
ul. Pułaskiego 8 
95-200 Pabianice 
 
Banki Spółdzielczy Ziemi Łowickiej  
w Łowiczu  
ul. Stary Rynek 18 
99-400 Łowicz 

2. Cena oferty z VAT - 592.021,75 zł  
 Prowizja - 0,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminach  

na następujących zasadach: 
 Kredyt długoterminowy zaciągany 

przez Powiat Pabianicki w 2018 roku 
do wysokości 5 200 000,00 zł  
na finansowanie planowanego  
deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów 
zostanie postawiony do dyspozycji przez 
bank od dnia podpisania umowy  
z możliwością wykorzystania w zależności 
od potrzeb do dnia 31 grudnia 2018 roku  
w ciągu 3 dni od momentu złożenia 
pisemnej dyspozycji. 

 Kredyt uruchamiany będzie w formie 
przelewu z rachunku kredytowego 
na rachunek podstawowy budżetu powiatu 
nr 83 1020 3437 0000 1302 0018 0869 
otwarty przy Starostwie Powiatowym  
w Pabianicach w banku PKO BP S.A. 
Oddział w Pabianicach. 
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 Karencja w spłacie kredytu do 27 czerwca 
2019 roku, w trakcie której spłacane 
są jedynie odsetki od kwoty zaciągniętego 
kredytu 

 Termin zapłaty prowizji wynikającej  
ze złożonej oferty nastąpi w dniu 
uruchomienia pierwszej transzy kredytu. 
Prowizja będzie płatna bezpośrednio  
przez Zamawiającego. 

 Spłata wyżej wymienionego kredytu wraz  
z odsetkami nastąpi nie później niż do dnia 
30 maja 2025 roku. 

4. Okres gwarancji - nie dotyczy 
5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

 
 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
          /-/ Marcin Somorowski 
 


