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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255221-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Rybno: Usługi udzielania kredytu
2022/S 093-255221

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Rybno
Krajowy numer identyfikacyjny: 8371692261
Adres pocztowy: ul. Długa 20
Miejscowość: Rybno
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 96-514
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Cuber-Botorowicz
E-mail: uzp@gminarybno.com 
Tel.:  +48 468611438
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminarybno.com

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.gminarybno.com/bip/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Gmina Rybno
Krajowy numer identyfikacyjny: 8371692261
Adres pocztowy: Długa 20
Miejscowość: Rybno
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 96-514
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Cuber-Botorowicz
E-mail: uzp@gminarybno.com 
Tel.:  +48 468611438
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminarybno.com
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://app.sidaspzp.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://app.sidaspzp.pl
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I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Rybno w 2022 roku w wysokości 3 555 
000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku
Numer referencyjny: Fn.271.2.2022

II.1.2) Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Rybno w 2022 roku w wysokości 3 555 
000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny

II.2.4) Opis zamówienia:
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Rybno w 2022 roku w wysokości 3 555 
000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2022
Koniec: 27/12/2038
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo 
bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439) lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do 
wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – tylko w przypadku, gdy Wykonawca 
nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję nadzoru finansowego.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione - art. 138 
ust. 2 pkt. 2 ustawy pzp

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Portal https://sidaspzp.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Marta Cuber-Botorowicz
Otwarcie za pośrednictwem portalu SIDAS

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17a
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2022
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