
 

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.300.000,00 zł na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej” 

 

 

Znak sprawy: BU. 3052.101.2020 

 

 

Procedura udzielenia zamówienia publicznego: publiczny konkurs ofert 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Usługi doradcze w zakresie zarządzania 

finansami kod CPV 66113000-5 

2. Rodzaj zamówienia:  usługa udzielenia kredytu 

3. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 15.10.2020 r. na kwotę 63.689,62 zł 

brutto, co stanowi równowartość 14.918,05 euro (po kursie 4,2693 zł za 1 

euro). Szacunku dokonano na podstawie kalkulacji średniego kosztu 

zamówienia.  

4. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

wynosi 70.000,00 zł brutto. 

 

5. W dniu 30.10.2020 r. opublikowano ogłoszenie o publicznym konkursie ofert          

w BIP. 

6. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta.  

L.p

.  

nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena w PLN  

(cena netto + 

podatek VAT = 

cena brutto) 
 

Termin 

uruchomienia 

transzy od 

dnia złożenia 

wniosku w 

dniach  

1. 

Bank Gospodarstwa 

Krajowego w 

Warszawie 

37.063,51 

 

         1 



 

7. Otwarcia ofert dokonano w dniu 16.11.2020 r. o godz. 1230 w miejscu: Wydział 

Budżetu Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, pokój 

212 w obecności: 

Ryszard Pilarski – Przewodniczący komisji 

     Iwona Kawałkiewicz - Członek  

      Anna Topolska – Członek 

 

8. Dokonano oceny złożonej oferty: 

Oferta nr 1, złożona jako jedyna oferta przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7,00-955 Warszawa, Region Wielkopolski ul. 

Składowa 5, 61-888 Poznań otrzymała maksymalną ilość punktów w 

poszczególnych kryteriach: cena (90%) – 90 pkt oraz termin uruchomienia 

transzy od dnia złożenia wniosku w dniach (10%) – 10 pkt, oferta otrzymała 100 

pkt. 

Łączna ilość otrzymanych punktów = 100 pkt x 3 członków komisji – 300 pkt. 

 

9. Wybrano  Ofertę nr 1 złożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako 

najkorzystniejszą, spełniającą wymagania i warunki Zamawiającego określone 

w publicznym konkursie ofert. 

 

Protokół sporządziła: Anna Topolska 

 

 

Komisja: 

Ryszard Pilarski  

Iwona Kawałkiewicz 

Anna Topolska  

 

 

 

 

      Kierownik Wydziału Budżetu 

 

      /-/ Iwona Kawałkiewicz 
                              


