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Pabianice, dnia 23.05.2018 r. 

.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 
 

FN.272.1.2018 
................................................. 
                     znak sprawy 

………………………………… 
                    nazwa wykonawcy 

…………………………………. 
                 adres wykonawcy 

…………………………………. 
 
 

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
 
Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 92 ust. 2 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 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” 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza 
oferta. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  
Numer ogłoszenia: 534355-N-2018, data zamieszczenia: 26.03.2018 r., na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz na stronie internetowej Powiatu Pabianickiego – 
www.powiat.pabianice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Pabianicach – www.powiat.pabianice.bip.info.pl  
 
 
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot 66113000-5 Usługi udzielania kredytu 

Dodatkowe przedmioty --- 

 
 
Liczba otrzymanych ofert - 7 
Oferta z najniższą ceną - 579.317,41 zł 
Oferta z najwyższą ceną        -           729.228,55 zł 
 
Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: 
 
OFERTA NR 6 
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli 
ul. Dąbrowskiego 31 
98-220 Zduńska Wola 
 
Cena oferty: 578.317,41 zł (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy 
siedemnaście 41/100). 
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Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie: 
 
lp. kryterium  waga kryterium  ilo ść punktów 
1. cena - 100 % - 100,00 
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY - 100,00 
 
Oferty pozostałych wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni lub ich oferty nie zostały 
odrzucone, otrzymali następującą punktację ofert (y):  
  
OFERTA NR 1 
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie 
ul. Klonowska 2 
98-360 Lututów 
 
lp. kryterium  waga kryterium  ilo ść punktów 
1. cena - 100 % - 94,61 
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY - 94,61 
 
OFERTA NR 2 
Powszechna Kasa Oszczędności  
Bank Polski S.A. 
Centralny Oddział Korporacyjny w Warszawie 
Regionalne Centrum Korporacyjne w Łodzi 
ul. Piłsudskiego 153 
92-332 Łódź 
 
lp. kryterium  waga kryterium  ilo ść punktów 
1. cena - 100 % - 86,69 
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY - 86,69 
 
OFERTA NR 4 
Bank Spółdzielczy w Zgierzu 
ul. Długa 62A 
95-100 Zgierz 
 
lp. kryterium  waga kryterium  ilo ść punktów 
1. cena - 100 % - 88,37 
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY - 88,37 
 
OFERTA NR 5 
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie 
ul. Piłsudskiego 14 
97-400 Bełchatów 
 
lp. kryterium  waga kryterium  ilo ść punktów 
1. cena - 100 % - 98,28 
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY - 98,28 
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OFERTA NR 7 
Bank Spółdzielczy Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego  
„PA-CO-BANK” w Pabianicach 
ul. Pułaskiego 8 
95-200 Pabianice 
 
lp. kryterium  waga kryterium  ilo ść punktów 
1. cena - 100 % - 97,85 
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY - 97,85 
 
 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Zamawiający uznał za najkorzystniejszą spośród ofert nieodzrzuconych ofertę nr 6: Ludowy 
Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 31, 98-220 Zduńska Wola, która 
otrzymała największą liczbę punktów. 
 
2. ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOST AŁY 
ODRZUCONE 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.   
poz. 2164, 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”  
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oferta następującego wykonawcy 
została odrzucona: 
 
1. OFERTA NR 3 
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 
ul. Sokolska 34 
40-086 Katowice 
 

UZASADNIENIE PRAWNE 
 
Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.          
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).  
 

POUCZENIE 
 
Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), może Pan poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego  
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy,                     
na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia 
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania. 
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Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,  
o których mowa w pkt 1 na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Pabianicach. 
 
 
 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 

          /-/ Marcin Somorowski 
 


