
Żary, dnia 4 kwietnia 2016 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedsi ębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A.  zaprasza do udziału w procedurze
udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, której
przedmiotem jest „Udzielenie kredytu krótkoterminowego - 1 rok, na s finansowanie
bieżącej działalno ści, wysoko ści 900.000,00 PLN".

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytu krótkoterminowego – 1 rok, na
sfinansowanie bieżącej działalności, w wysokości 900.000,- PLN.

2) Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
- krótkoterminowy – 1 rok, w rachunku bieżącym,
- w walucie polskiej,
- termin udzielenia kredytu – 29.04.2016 r.
- oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, w zależności od stawki WIBOR 1M,
- odsetki płatne w okresach miesięcznych od wykorzystanej kwoty kredytu,
- spłata kapitału jednorazowo w dniu 28.04.2017 r.,
- zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie hipoteka ustanowiona na nieruchomości

przy ulicy Św. Brata Alberta 8,
- warunki prowadzenia rachunku bieżącego nie mogą być gorsze niż określone w wyciągu

z taryf prowizji i opłat bankowych dla klientów korporacyjnych z segmentu firm średnich
i dużych,

- możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

W celu rzetelnej oceny i porównania ofert wszyscy Wykonawcy zobowiązani są do
sporządzenia ofert wg danych na dzień 01.04.2016 r.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Zainteresowanych prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 20 kwietnia
2016 r. do godz.12:00.
- w formie elektronicznej na adres: d.niedzwiecka@pekom.com.pl
- faksem na nr 68 479 46 02
- osobiście bądź listownie na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A.,

ul. Św. Brata Alberta 8, 68 – 200 Żary



TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: jeden rok od daty podpisania umowy.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

- najniższa cena (100 %)

INNE INFORMACJE:

Ofertę Wykonawca powinien sporządzić zgodnie z załączonym formularzem „OFERTA”.

Informacji dotyczących szczegółów w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia udziela:

Diana Niedźwiecka, tel. 500 579 935,

Wanda Patrzykąt, tel. 500 580 025


