
ZW.341-7/06                                                                                        Jodłowa, dnia 11wrzesień 2006r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. Udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 500.000 złotych na realizację 
zadania „Obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej-III etap”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1 Wójt Gminy Jodłowa,39-225 Jodłowa, powiat dębicki, woj.podkarpackie,

 tel. 014/6833044, fax. 014 6833053 

ogłasza
przetarg nieograniczony dla usług o wartości poniżej 60 000 EURO na:

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 500.000 złotych na 
realizację zadania „Obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej -III etap”

Udzielenie kredytu w jednej transzy
Karencja spłaty pierwszej raty kredytu do 29.06.2007r.
Spłata ostatniej raty – 30.09.2011r.
Spłata rat kapitałowych : 
1/ 30.06.2007r.

           2/ 31.12.2007r.
           3/30.06.2008r.
           4/ 31.12.2008r.
           5/ 30.06.2009r.
           6/ 31.12.2009r.
           7/ 30.06.2010r.
           8/ 31.12.2010r.
           9/ 30.06.2011r.

10/ 30.09.2011r.
Spłata odsetek - co miesiąc do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
Raty odsetkowe malejące
 Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową
 Źródło spłaty kredytu- dochody budżetu Gminy

1.2 Osoby do kontaktów: Renata Błaszczyk, tel. 0146833044 wew.113, Grażyna 
Pacana,tel.014 6833048 , ug_jodlowa@wp.pl
1.3 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie intemetowej 
www.ugjodlowa.itl.pl/bip
Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie 
w Urzędzie Gminy Jodłowa, pok.nr 10.
2.2 Wspólny słownik zamówień (CPV): 66130000-0
 2.3 Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej i wariantowej
2.4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
2.5 Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów 
2.6 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
 2.7 Termin wykonania: od 03.10.2006r. do 31.10.2006r.
2.8 Wadium nie wymagane

http://www.ugjodlowa.itl.pl/bip


 2.9 W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełnią wymagania określone w 
art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art.24 ust. l i 2 ustawy oraz spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia

III. Kryteria oceny ofert: cena -100 %

IV. Terminy składania i otwarcia ofert

4.1 Termin składania ofert: 20/09/2006, godzina 10:00, Urząd Gminy Jodłowa,

pok. Nr 10.

4.2 Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert.
 4.3 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20/09/2006, godzina 10:15,
        Urząd Gminy Jodłowa, pokój nr 15

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita


