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Przemyśl, 15.12.2020r. 

ZP.271.12.2020 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, 

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej 

Przemyśl w 2020 roku do wysokości 5.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z ubytkiem w dochodach miasta Przemyśla, będącym 

skutkiem COVID-19”. 
 

1. Zamawiający zawiadamia, że do realizacji przedmiotowej usługi, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę 

Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, 00 – 955 Warszawa, 

Region Podkarpacki, Al. T. Rejtana 20B, 35-310 Rzeszów. 

2. Zestawienie złożonych ofert: 

Nr 

oferty 
Firma oraz adres Wykonawcy 

Punktacja w kryterium 

cena (100%) 

1. 
Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim 
Rynek 4, 36-050 Sokołów Małopolski  

150.085,45 zł 

99,82 pkt 

2.  
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 7, 00 – 955 Warszawa Region Podkarpacki Al. T. 
Rejtana 20B, 35-310 Rzeszów 

149.811,32 zł 

100 pkt 

3.  

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 
Południowo-Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie 
Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie 
ul. Rejtana 53B,  
35-326 Rzeszów 

193.513,56 zł 

77,42 pkt 

3. Uzasadnienie wyboru oferty BGK jako najkorzystniejszej: 

Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp (co zostało przewidziane w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ), najpierw dokonał oceny złożonych ofert, 

a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu ustanowił kryterium oceny ofert:  

Cena „C” – 100 % 

Maksymalną ilość punktów w tym kryterium 100 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów 

przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 

cena oferty najtańszej 

C = ------------------------------- × 100 × 100% 

cena oferty badanej 

gdzie: 

C – liczba  punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena; 

W niniejszym postępowaniu 1 punkt równy jest 1%. 

Za najwyżej ocenioną została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium 

oceny ofert. 
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Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu. Wybrana 

oferta uzyskała 100 punktów. 

Uzasadnienie prawne wyboru oferty: 

Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa www.przemysl.pl 
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
3. ZP a/a 
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