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Nr postępowania: BG.271.05.2022.BS                                                          Branice  24 maja 2022 r. 

 

1. Uczestnicy postępowania  

2. Strona internetowa 

prowadzonego postępowania 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. „Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej w Branicach” 

oraz innych zadań inwestycyjnych Gminy Branice.”  

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

 

Gmina Branice (dalej: „Zamawiający”), na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - dalej: „p.z.p."), zawiadamia o wyniku 

prowadzonego postępowania.  

 

W postępowaniu złożono trzy oferty.  

 

Bank Spółdzielczy w Łubnianach, ul. Osowska 1, 46-024 Łubniany. 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę rozumianą jako łączny koszt udzielenia i 

obsługi kredytu: 258.281,59 zł  przy stałej marży banku w wysokości 0,39 %.  

W kryterium „cena” wykonawca otrzymał 100 pkt., a jego oferta zostaje wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę rozumianą jako łączny koszt udzielenia i 

obsługi kredytu: 286.343,34 zł  przy stałej marży banku w wysokości 0,88 % 

W kryterium „cena” wykonawca otrzymał 90,20 pkt. 

 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Szczęśliwa 33, 

53-445 Wrocław. 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę rozumianą jako łączny koszt udzielenia i 

obsługi kredytu: 289.748,42 zł  przy stałej marży banku w wysokości 0,95 %. 
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W kryterium „cena” wykonawca otrzymał 89,14 pkt. 

 

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie dogodnym 

dla obu stron, ale nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłaniania niniejszego 

zawiadomienia. Zgodnie z rozdziałem XXII ust. 1SWZ „1. Wybrany Wykonawca jest 

zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach wskazanych w 

Istotnych Postanowieniach Umowy - Załącznik nr 6 do SWZ. Wybrany wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu projekt umowy, której postanowienia nie mogą być mniej korzystne niż 

postanowienia zawarte w Załączniku nr 6 do SWZ.”. 

 

 

……………………………… 

Kierownik Zamawiającego 
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