
 

 

                        

 

Gmina Łagów 

 
Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26 – 025 Łagów 

tel. 41 343 70 54, fax. 41 343 70 51 
www.lagowgmina.pl, urzad@lagowgmina.pl 

 Łagów, dn. 04.02.2019r. 

 

Znak postępowania: IZP.271.09.2019 

 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

INFORMACJA 

 

dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy 

Łagów i jej jednostek organizacyjnych” 

  

          Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający, tj. 

Gmina Łagów, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, informuje: 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 100.000,00 zł brutto. 

2. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie, tj. do 04.02.2019r. do godz.10:00 z podaniem nazw firm i adresów Wykonawców, 

całkowitych kosztów kredytu, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, czasu oczekiwania na wpływ 

środków na rachunek bankowy Zamawiającego przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Lp. 

Nazwa (firma) i adres  

Wykonawcy 

Maksymalna 

wartość za 

przedmiot 

zamówienia 

Oprocentowanie 

kredytu na rachunku 

bieżącym 

Oprocentowanie 

środków na 

rachunku budżetu 

gminy 

Warunki 

płatności 

Okres 

gwarancji 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

1. BANK 

SPÓŁDZIELCZY 

w Ostrowcu 

Świętokrzyskim 

 

85 400,00 zł 

4,03 % na który składa 

się WIBOR 1M 1,64 

% + marża 2,39 p.p. 

 

WIBOR 1M 1,64% - 

marża 1,63 p.p. = 

0,01 % 

 

 

Zgodnie 

 z zapisami 

Siwz 

 

Nie 

dotyczy 

 

28 lutego 

2022 r. 
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ul. Wardyńskiego 15A,  

27- 400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

(WIBOR 1M z dnia 

23.01.2019r.) 

(WIBOR 1M z dnia 

23.01.2019r.) 

 

 

           Ponadto Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej www.lagowgmina.biuletyn.net zakładka /przetargi/, przekazuje Zamawiającemu w formie 

pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania  

z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

Załącznik: 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

 
 

 
BURMISTRZ 

Paweł Marwicki 

/podpisano w oryginale/ 
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