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Sokółka, dnia 21.10.2015r. 

ROZEZNANIE CENOWE 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, dalej Zamawiający,  na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984, 1047 I 1473, Z 2014 R. POZ. 423, 768, 

811, 915, 1146 I 1232 ORAZ 2015 R. POZ. 349) zaprasza Pożyczkodawców do złożenia oferty w postępowaniu o 

zamówienie publiczne na udzielenie pożyczki finansowej w kwocie 500.000,00zł. 

1.  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie pożyczki w kwocie 500.000,00zł. (słownie pięćset tysięcy złotych)  na 
okres 24 miesięcy. Pożyczka płatna będzie jednorazowo na konto Zamawiającego nie później niż 3 dni od  
podpisania umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza  zabezpieczenie pożyczki w następujących formach: 

- weksel własny in blanco. 

3.  Spłata odsetek bieżących następować będzie w 24 miesięcznych ratach począwszy   od miesiąca  
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wydanie środków,  łącznie ze spłatą kapitału.  

4.  Spłata kapitału  głównego następować będzie w 24 równych miesięcznych ratach począwszy od 30 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wydanie środków. 

5. Spłata prowizji nastąpi w dniu wydania przedmiotu pożyczki poprzez oświadczenie o potrąceniu kwoty należnej 
tytułem prowizji z kwotą pożyczki. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki bez dodatkowych obciążeń. 

9. Ofertę w oznaczonej kopercie „POŻYCZKA DLA SPZOZ W SOKÓŁCE”  wraz z aktualnym odpisem   z 
właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionym nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  ofertę należy złożyć do dnia 28.10.2015r do godz. 12,00 w 
siedzibie Zamawiającego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, 16-100 Sokółka sekretariat pok. 105 lub na fax 
85 722 0500,  potwierdzając fax przesłaniem oryginału. 

10. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, parter – sala konferencyjna pokój 106 dnia 28.10.2015r. 
o godz. 12,15. 

11. Z Pożyczkodawcą, który zaoferuje najniższe koszty finansowania zostanie zawarta umowa, której wzór 
Pożyczkodawca dołączy do oferty. 

12. Po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Sokólskiego  na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu planowanego 
uzyskania pożyczki  -  Zamawiający podpisze umowę z Pożyczkodawcą. 

13. W przypadku braku zgody Zarządu Powiatu – zamawiający odstępuje od zawarcia umowy. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyn. 

W załączeniu przekazuję: 

1.  Formularz ofertowy – załącznik Nr 1 

2. Sprawozdanie finansowe SPZOZ w Sokółce za 2014r. (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek 
przepływów pieniężnych) 

 
Sporządził: St. inspektor d/s zamówień publicznych 
Andrzej Dowgiert            

    Zatwierdził 

    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

    Jerzy Kułakowski 
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