
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 145696-2013 z dnia 2013-04-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głubczyce

Opis przedmiotu zamówienia: 1) Wysokość kredytu - 1.000.000,00 zł, 2) Kredyt udzielony będzie w złotych (PLN),

3)Kredyt przeznaczony jest na zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ oraz wykonanie przebudowy w budynku

głównym SP ZOZ. 4)...

Termin składania ofert: 2013-04-19

Głubczyce: Udzielenie kredyty inwestycyjnego w wyso kości 1.000.000,00

zł dla SP ZOZ w Głubczycach PN/7/IV/13

Numer ogłoszenia: 172532 - 2013; data zamieszczenia : 30.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 145696 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M.

Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4801170, faks 077 4801171.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Udzielenie kredyty inwestycyjnego w wysokości

1.000.000,00 zł dla SP ZOZ w Głubczycach PN/7/IV/13.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis

przedmiotu zamówienia: 1) Wysokość kredytu - 1.000.000,00 zł, 2) Kredyt udzielony będzie w złotych (PLN),

3)Kredyt przeznaczony jest na zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ oraz wykonanie przebudowy w budynku

głównym SP ZOZ. 4) Kredyt powinien być udzielony w oparciu o oprocentowanie zmienne, uwzględniające stawkę

średniego jedno miesięcznego WIBOR-u za miesiąc poprzedni i powiększonej o oferowaną marżę banku lub

pomniejszoną o oferowany upust 5) Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR 1M na

dzień 29.03.2013r (jako ostatni dzień roboczy w miesiącu marcu). 6) Zmiana oprocentowania następuje

pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, po ogłoszeniu wysokości oprocentowania średniego

jednomiesięcznego WIBOR-u 1M za miesiąc poprzedni. 7) Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może

zostać podwyższona, a upust zmniejszony, 8) Oprocentowanie kredytu: zmienne naliczane od faktycznego

zadłużenia, 9) Termin wykorzystania kredytu: do 31 grudzień 2013r. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do

rezygnacji z wykorzystania w całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wykonawca nie
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będzie pobierał żadnych prowizji i opłat od niewykorzystanej części kredytu. 11) Jako pierwszy możliwy termin

wypłaty środków zamawiający ustala 02.05.2013r., jednocześnie podkreśla, że powyższy termin służy tylko

porównaniu ofert. 12) Kredyt realizowany będzie w transzach na pisemne zgłoszenie Zamawiającego. Wypłata

następować będzie na podstawie przedłożonych faktur VAT lub innych dokumentów księgowych związanych z

realizacją zadań określających kwotę wypłaty. 13) Transza powinna być przelana w terminie 7 dni od zgłoszenia

na rachunek Zamawiającego lub na rachunek wskazany przez Zamawiającego w zgłoszeniu. 14) Spłata kredytu

nastąpi: kapitał - w 120 ratach miesięcznych płatnych na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca

następującego po miesiącu wypłaty ostatniej transzy kredytu, odsetki - w 120 ratach miesięcznych płatnych na

koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wypłaty ostatniej transzy kredytu,

prowizję - w 120 ratach miesięcznych płatnych na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca

następującego po miesiącu wypłaty ostatniej transzy kredytu. 15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do

wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat 16) Na całkowity

koszt kredytu składa się suma prowizji oraz odsetek za okres spłaty kredytu. Na całkowity koszt kredytu, może

się także złożyć tylko prowizja lub tylko odsetki za okres spłaty kredytu. 17) Ustanawia się zabezpieczenie kredytu

w formie: cesji wierzytelności na kontrakcie z NFZ, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Zamawiający dopuszcza ustanowienie hipoteki na nieruchomości przy czym podkreśla, że posiada operat

szacunkowy sporządzony w dniu 14.09.2012 r. 18) Brak okresu karencji w spłacie kapitału.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  29.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

BANK Spółdzielczy w Raciborzu Racibórz, Ul. Klasztorna 3, 47-400 Racibórz, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 430000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  421872,33

Oferta z najni ższą ceną: 421872,33 / Oferta z najwy ższą ceną: 421872,33

Waluta:  PLN.
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