
znak sprawy: 05/ZP/2011    Proszowice, 24.03.2011 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:     przetarg  nieograniczony  –  udzielenie  kredytu  długoterminowego  złotówkowego    
w wysokości  5.000.000,00 złotych  (słownie:  pięć milionów złotych)  przeznaczonego  
na sfinansowanie inwestycji  „Dobudowa bloku operacyjnego i  centralnej sterylizatorni 
oraz ich technologicznego wyposażenia w SP ZOZ w Proszowicach”.

Numer ogłoszenie: 2011/S 21-034078 z dnia 01.02.2011r. 

      
          Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach przy ul. Kopernika 13, zawiadamia, że 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 5.000.000,00 złotych (słownie: 
pięć milionów złotych) przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji „Dobudowa bloku operacyjnego 
i  centralnej  sterylizatorni  oraz  ich  technologicznego  wyposażenia  w  SP  ZOZ  w  Proszowicach” 
zostały złożone 2 oferty przez:

1. Nordea Bank Polska S.A., Centrala, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia
którego  kwota  wynosi  1.897.068,14  zł  (słownie:  jeden  milion  osiemset  dziewięćdziesiąt 
siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 14/100)

2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa 
adres  kontaktowy:  Bank  Gospodarstwa  Krajowego,  Oddział  w  Krakowie,  
ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków 
którego  kwota  wynosi  1.409.397,10  zł  (słownie:  jeden  milion  czterysta  dziewięć 
tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 10/100)

W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejsza (przy kryterium 100 % cena) została wybrana 
oferta złożona przez:  Bak Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, al. Jerozolimskie 7, 
00-955  Warszawa  adres  kontaktowy:  Bank  Gospodarstwa  Krajowego,  Oddział  w 
Krakowie, ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków.

Oferta nr 2 nie podlega odrzuceniu. Oferta najkorzystniejsza. 
Punktacja od 0 do 100. Oferta nr 2 otrzymała - 100 pkt. 

Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zostanie  zawarta  po  upływie  terminu 
określonego  
w art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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