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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU
 DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE

 1.510.000,00 PLN

PRZEZNACZONEGO NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI W RADZYMINIE






Zamawiający:
ź	Nazwa                                         Powiat Wołomiński
ź	Regon                                          013269344
ź	NIP                                              125-09-40-609
ź	Miejscowość, Kod                      05-200 Wołomin
ź	Ulica, nr domu                            Prądzyńskiego 3
ź	telefony                                       (022) 787-43-01
ź	fax                                               (022) 776-50-93
ź	e-mail                                          zam@powiat-wolominski.pl







SPIS TREŚCI

Nazwa i adres Zamawiającego.
Tryb udzielenia zamówienia.
Opis przedmniotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia.
Oferty częściowe.
Opis sposobu przedstawienia ofert.
Warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o oświadczeniach  dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego się z Wykonawcami.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Wymagania dotyczące wadium.
Termin związania ofertą.
Opis sposobu przygotowania oferty.
Miejsce i termin składania ofert.
Otwarcie i ocena ofert.
Wybór oferty najkorzystniejszej.
Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert.
Unieważnienie postępowania. 
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.
Umowa.
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy.
Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
  	
DOKUMENTY PRZETARGOWE




	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
	Formularz Ofertowy.

Druki pozostałych załączników.
Wzór umowy.
	Dokumenty uwiarygodniające spłatę kredytu.

1).  NAZWA I ADRES JEDNOSTKI



Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin 
reprezentowany przez Starostę Powiatu Wołomińskiego
REGON   013269344                        NIP       125-09-40-609

2). TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA






 

Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 211.000 EURO na podstawie Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.).
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3). OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
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3)

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 






Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego
 w kwocie 1.510.000,00 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup nieruchomości dla Zespołu Szkół Terenów Zielenie w Radzyminie (kwota 1.510.000)

kwota kredytu 1.510.000,00 zł,
	karencja w spłacie pierwszej raty kredytu do 31.10.2008r.,
	spłata kapitału będzie następować od listopada  2008 r. (ostatni dzień miesiąca) do III kwartału 2012 r. włącznie(ostatni dzień miesiąca danego kwartału), 
	spłata odsetek będzie następować w okresach miesięcznych począwszy od 
miesiąca, w którym uruchomi się  transzę kredytu do III kwartału 2012 r. włącznie.
	oprocentowanie kredytu będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla kwartalnych złotowych depozytów międzybankowych liczonych jako średnia arytmetyczna z dwóch dni notowań bezpośrednio poprzedzający okres obrachunkowy skorygowane o marżę banku,
	wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizacje dyspozycji kredytowych,
	zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części kredytu
	zamawiający nie dopuszcza pobierania dodatkowych opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu 
	zabezpieczenie kredytu „weksel in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową.


Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiający do specyfikacji
dołącza następujące dokumenty

- uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu;
- budżet Powiatu na rok 2007 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu;
- opinia RIO o projekcie budżetu na 2007 rok;
- sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006 ;
- opinia RIO w sprawie wykonania budżetów za ostatnie dwa lata budżetowe;
- uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium w ciągu      
  ostatnich dwóch lat;
- prognoza długu powiatu na 31 grudnia 2007 roku oraz na lata następne – stan na dzień 31.05.2007 r.;
- zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na dzień 31.10.2007 r.;
- wyciągi ze sprawozdań za 2005, 2006 oraz za III kwartał 2007 r.(Rb- 27S, Rb – 28S, Rb – Z, Rb – N, Rb – NDS;
- opinia RIO o możliwości spłaty kredytu;
- statut Powiatu;
- uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego  o wyborze członków zarządu:
Starosta Maciej Urmanowski                        Uchwała Nr I – 3/06     
Wicestarosta Piotr Uściński                           Uchwała  Nr I – 4/06
Członek Zarządu Marek Szafrański             Uchwała Nr I – 5/06
Członek Zarządu Izabela Dziewiątkowska  Uchwała Nr I – 5/06
Członek Zarządu Hanna Szyszkowska         Uchwała Nr I – 5/06
- uchwała nr  XII – 74/99 w sprawie powołania Pani Jadwigi Tomasiewicz na stanowisko Skarbnika Powiatu Wołomińskiego.
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia innych niż w/w dokumentów dotyczących zdolności kredytowej


4). TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Okres kredytowania  - od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2012 r.

Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych

 Transza w wysokości   -      1.510.000,00 zł    w terminie  grudzień 2007 r.

5). OFERTY CZĘŚCIOWE


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6). OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH


Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej


7). O ZAMÓWIENIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI:
7.1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
7.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24, ust.1, pkt.1-10, ust.2, pkt.1-4 ;
7.5. Wykonawcy – Banki działają na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.)
8). INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY


8.1. Formularz ofertowy (według załączonego druku) /zał. nr 1/;
8.2. Upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy - Pełnomocnictwo /zał. wykonawcy/;
UWAGA: dołączone wtedy o ile nie wynika z załączonych dokumentów;
8.3. Bank państwowy utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe – rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu Banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków /zał. wykonawcy/;
- bank powołany na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego(wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert) /zał. wykonawcy/;
8.4. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art.22 oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24, ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2/;
Wraz z aktualnymi zaświadczeniami:
zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż  trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) /zał. wykonawcy/.
	zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż  trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) /zał. wykonawcy/.
	informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy – prawo zamówień publicznych /dotyczy podmiotów zbiorowych o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 28 października 	2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dz. U. nr 197 poz. 1661 (wystawiona nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert) /zał. wykonawcy/.
8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 8.3. i pkt. 8.4 a,b,d, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ;  
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie ;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne alboż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. /zał. wykonawcy/
8.6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 8.5 oraz 8.4 c zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  /zał. wykonawcy/  
8.7. Parafowany projekt umowy /zał. nr 3/
8.8. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.





9) INFORMACJE O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
9.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie.
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania.
9.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert. Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę,
któremu przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający przedłuży w uzasadnionych przypadkach termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

9.3. Zamawiający informuje, że wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

9.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego znajduje się w nagłówku na każdej stronie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



10 ) OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI


W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się z Ewą Łuczyk.  
tel. 022 787 43 01 wew. 152 w godzinach pracy Urzędu, w sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się ze: 
Skarbnikiem Powiatu  - Jadwigą Tomasiewicz 
Naczelnik Wydz. Finansowego – Barbarą  Ryszawy tel.  022-776-45-76
Godziny pracy Starostwa
- poniedziałek od 9:00 do 17:00
- wtorek, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00
11) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM


Zamawiający nie wymaga wniesienia WADIUM.
12) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .
12.3. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą może się tylko raz zwrócić do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13). OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


13.1. Wykonawca – bank oraz wykonawcy - Banki występujący wspólnie mają prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej aniżeli jedna ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
a) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania  ich w postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Podpisy i parafy stawia na niej Wykonawca – pełnomocnik upoważniony przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy (art.23 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych).
c) osoba – pełnomocnik(lider) wspomniana wyżej, dołącza do oferty pełnomocnictwo do podpisywania oferty z podpisami wszystkich reprezentantów Wykonawców, których nazwiska występują  w dokumentach upoważniających do występowania w obrocie prawnym (np.: w KRS). Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
W przypadku nie złożenia ww. pełnomocnictwa wraz z ofertą, Zamawiający odrzuci ofertę.
d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
e) wypełniając „ formularz ofertowy”, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołując się na „Wykonawcę: w miejscu np.: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum (wymienić wszystkich uczestników wspólnie ubiegających się o zamówienie).
f) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie warunków wymienionych w pkt. 7 SIWZ (poprzez złożenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt.8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8. SIWZ).
13.2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13.3. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopie dokumentów każda kopiowana jego zapisana strona winna być:
- opatrzona klauzulą „ za zgodność z oryginałem”
- podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty i opatrzona jej imienną pieczątką.
13.4. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
13.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
Na ofertę składa się formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki do niego dołączone.
Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Banku.
13.7. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
13.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13.9. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:

ZAMAWIAJĄCY:   
POWIAT WOŁOMIŃSKI
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :
„udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na zakup nieruchomości dla Zespołu szkól Terenów Zieleni w Radzyminie”
NIE OTWIERAĆ PRZED godz.  11.00  dnia 03.12.2007 r.
NA ODWROCIE KOPERTY NALEŻY PODAĆ ADRES I NAZWĘ FIRMY SKŁADAJĄCEJ OFERTĘ.
13.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt.13.9. oraz dodatkowo podpisane „zmiana” lub ‘wycofanie”.
Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
13.11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. nr 47 poz. 211 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym osobom z wyjątkiem Komisji Przetargowej muszą być opatrzone klauzulą:
   ’’ Nie udostępniać innym Wykonawcom ’’
    Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – w rozumieniu art. 11, ust. 4
    Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ’’          
13.12. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo  Zamówień Publicznych
14) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

                                                                                                 
14.1/ Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 4 (kancelaria).
14.2/ Termin składania ofert upływa dnia 03.12.2007 r. o godz. 10.00 
14.3/ Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
  
15) OTWARCIE I OCENA OFERT


                                                                                                                     

15.1/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego na sali konferencyjnej w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3.
15.2/ Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, 
Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia na pisemny wniosek Wykonawcy.
15.3/ Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć   na sfinansowanie zamówienia.
15.4/ Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców – Banków oraz ceny ofertowe. 
15.5/ Dalsze prace komisji odbędą się bez udziału Wykonawców.
15.6/ W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez 
   Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
15.7/ Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiający o tym wszystkim Wykonawców, którzy złożyli oferty.
15.8/ Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
15.9/ Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
jest niezgodna z ustawą;
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;
wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


16). WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ



16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
        wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej,
        stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą 
        najkorzystniejszą.

16.2. W kryterium „cena’’ (Cof) ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób – przy
        wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający ocenia ofertę wg kryterium ceny 
        (Cof = O + Pp), wyznaczonej przez sumę :
wysokości odsetek banku od maksymalnej kwoty kredytu (O) przy zastosowaniu współczynnika Rwm, gdzie :
O -  wysokość odsetek obliczonych od maksymalnej kwoty kredytu, przy założeniu spłaty kredytu w równych ratach w okresie kredytowania;
Rwm – współczynnik wyrażający stawkę WIBOR 3 M łącznie z marżą banku wyrażoną w punktach procentowych;
wysokości prowizji przygotowawczej (Pp = Kmax  x Rpp) obliczonej jako iloczyn maksymalnej kwoty kredytu i współczynnika wyrażającego ilość punktów procentowych prowizji, gdzie:
Pp – prowizja przygotowawcza   
Kmax  - maksymalna kwota kredytu
Rpp – współczynnik wyrażający ilość punktów procentowych.

Porównanie złożonych ofert cenowych obliczonych według powyższych wskazówek zostanie dokonane przy zastosowaniu poniższego wzoru:



najniższa cena
                         C = -------------------------------------------- x 100 pkt x 100 %
cena oferty ocenianej


16.3. Metoda oceny. Ocena ofert dokonana będzie na podstawie obliczenia przez Zamawiającego całkowitego kosztu kredytu na podstawie podanych kryteriów (składników kosztów), o których w ppkt. 16.2. Koszt kredytu będzie stanowić suma kwoty prowizji i łącznej kwoty odsetek obliczonej w okresie spłaty. Do obliczenia kwoty odsetek przyjęta zostanie stała stawka WIBOR 3 M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dzień otwarcia ofert. 
Dla celów porównawczych wyliczenia kwoty odsetek należy przyjąć kalendarz specjalny czyli 360- dniowy oraz przyjąć ostatni dzień każdego miesiąca na uruchomienie transzy kredytu.
 Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
16.4 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
16.5. Zamawiający dokona badań ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie  podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający uzna jego ofertę za odrzuconą. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
16.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 16.7. Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
16.8. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych w art. 88 ustawy.
16.9. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
                                                                 
17) OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY                                                                               OFERT
 

17.1. Oferty oceniane będą w 2 etapach.

   I etap – ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
  II etap – ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.

17.2. W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował  się niżej podanym kryterium i jego wagą:

   cena oferty  – waga 100 %

17.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
                
18) UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
                          
                 
18.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli :

nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
w przypadku, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostanie przesłane do wszystkich Wykonawców.


19) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
                                                                           
19.1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Banku i adres, którego ofertę wybrano oraz cenę.
19.2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń swojej siedziby, a także na swojej stronie internetowej..
19.3. Jeżeli Wykonawca – Bank, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych . 

20) UMOWA
	


20.1. Zobowiązania Wykonawcy związane z umową .
         
a)	Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego .
b)	Do projektu umowy Wykonawca może wnieść protokół rozbieżności, który zostanie przeanalizowany przez Zamawiającego .
c)	Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty .
d)	Akceptacja treści wzoru umowy nastąpi przez podpisanie każdej strony załączonej umowy przez osobę uprawnioną .
         
20.2. Umowę wykonawca podpisze w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
21) ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY



21.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziele przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy .

21.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacją zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu .

21.3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

21.4. Protest wnosi się w terminie 7dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

21.5. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminach określonych w art. 180 ust. 3 pkt 1 i 2 Pzp.

21.6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

21.7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podst. art. 181 ust. 6.

21.8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

21.10. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

21.11. Zamawiający rozstrzyga protesty w terminach określonych w art. 183 ust. 1 i 2. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

22) .INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH


22.1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

